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RESUMO 

 

 

O livro K. – Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, é uma narrativa que mescla relatos 

em primeira pessoa e em terceira pessoa para apresentar ao leitor a tragédia de um pai em 

busca da filha desaparecida durante o regime ditatorial. Abordando um assunto que se mescla 

à história pessoal do escritor, uma vez que ele foi preso e exilado durante a ditadura e teve sua 

irmã e seu cunhado desaparecidos por obra da repressão militar, o livro não opõe o plano 

referencial ao ficcional. Este preenche os vazios, abre as possibilidades de interpretação 

resultantes do silêncio violentamente forçado. Para isso, o texto articula diversos 

focalizadores e fragmentos de informação dispostos numa espécie de “puzzle” que dão o tom 

caótico de calamidade do período. Somado a esses aspectos, o livro trata da alienação das 

pessoas em relação à realidade cruel que se impunha na época, travando um diálogo com a 

obra de Kafka e seu universo irreal e burocrático. A remissão do leitor ao clima kafkiano 

constrói visões sobre o Brasil ditatorial, juntamente com o olhar de estranhamento do 

personagem principal, pai da desaparecida, que veio fugido da Polônia durante a Segunda 

Guerra. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar o tratamento dado às relações 

humanas e históricas na obra de Kucinski, identificando de que forma o texto apresenta 

interpretações para esse período do passado que está em aberto através da memória, da 

diluição da fronteira entre testemunho e ficção, da fragmentação e da multiplicidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ditadura, memória, fragmento, Bernardo Kucinski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The book K. – Relato de uma busca, by Bernardo Kucinski, is a narrative that mixes reports in 

first and third person to present the tragedy of a father that searches his missing daughter 

during the dictatorial period to the reader. Approaching a subject that synthesis with the 

writer's personal history, since he was arrested and exiled during the dictatorial time and his 

sister and brother-in-law were vanished by military repression, the book does not oppose the 

referential to the fictional plane. The fiction fills the voids, opens the possibilities of 

interpretation arisen from the violently forced silence. For this, the text articulates several 

focalizers and fragments of information arranged in a kind of "puzzle" that gives the chaotic 

tone of calamity of the period. The book also deals with the people’s alienation in accordance 

to the cruel reality that was imposed at the time, engaging a dialogue with Kafka's work and 

it's unreal and bureaucratic universe. The reader's rebound to Kafka’s books build views of 

dictatorial Brazil, simultaneously with the apprehensive perspective of the main character, 

father of the disappeared woman, who fled Poland during World War II. Therefore, the 

intention of this dissertation is to study the awareness given to human and historical relations 

in Kucinski's book, identifying how the text presents interpretations for that period of the past 

that is opened through memory, fade the boundary between testimony and fiction, 

fragmentation and multiplicity. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 Através dos estudos realizados com a Prof. Drª. Lucia Helena, no curso “A literatura, o 

amor, a solidão e a exclusão: eles e elas na época da sociedade globalizada”
1
 durante a 

graduação em Letras, na Universidade Federal Fluminense, foi possível conhecer a importante 

produção literária do escritor brasileiro Bernardo Kucinski que trata dos fantasmas da ditadura 

militar no Brasil. A partir das discussões em sala de aula acerca do livro K. – Relato de uma 

busca do autor e da preocupação com questões que assombram a sociedade brasileira em 

geral, partiram as indagações iniciais para a realização deste estudo.  Neste primeiro 

momento, há a apresentação das balizas teóricas fundamentais para nossa reflexão e os limites 

e alcances do nosso tema.  

Alfredo Bosi, em “Memória e memorial: Frei Betto, Batismo de sangue”
2
, discutia 

sobre a tendência literária do testemunho
3
 comum à fase pós-ditatorial, e que consistia na 

exploração da realidade vivida e era fruto de uma necessidade por parte dos militantes de 

esquerda de retomar a história dolorosa da ditadura para oferecer aos jovens leitores a 

narrativa dos sonhos frustrados de uma geração. Diz Bosi (2015): 

 
 

A memória não é pura passividade, não é mera recepção do que nos traz o 

mundo. É um regaço generoso onde se concebe o fruto da lembrança, que 
virá a ser, um dia, a voz de um passado ainda vivo. Parece que esse dia 

chegou ou vem chegando. Já há alguns anos sobreveio à cultura brasileira 

um tempo de lembrar, intenso e polifônico, cujas melodias se cruzam em 
nossos ouvidos mesclando tons e passagens e impondo à percepção do 

ouvinte a forma de uma História bem mais rica e contraditória do que 

suspeitavam as nossas vãs ideologias. (BOSI, 2015, p. 335)  

 

 

 A partir desta perspectiva, é possível conceber a obra literária que trata do regime 

militar como um veículo propício para desenvolver um trabalho ativo de memória, para fazer 

ouvir a voz desse passado que, pelo insistente autoritarismo das elites brasileiras no poder, se 

mantém vivo. Sem ceder ao panfletarismo, esta literatura que se apoia em uma complexa 

relação com a memória mostra a urgência que ainda existe em apontar as incoerências do 

                                                
1
 Curso ministrado em 2015, com o apoio das orientandas Virgínia Aparecida Ramos Filgueiras e Paula Alves 

das Chagas.  
2 Texto publicado originalmente em 1982, no jornal Folha de S. Paulo. 
3 De acordo com Seligmann-Silva (2008), testemunho é uma atividade elementar, no sentido de que dela 

depende a sobrevida daquele que volta de uma situação radical de violência que implica esta necessidade, ou 

seja, que desencadeia esta carência absoluta de narrar (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 66). 
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sistema repressivo, a tentativa e o sentido da participação de militantes e guerrilheiros na vida 

pública nacional, o desespero de projetos de grupos clandestinos e o diálogo que esse tempo 

obscuro impõe ao presente e ao futuro.  

O golpe de 1964 deixou muitos silêncios, questões em aberto e a busca de estratégias 

imprescindíveis para a reconstrução de uma sociedade livre, pela qual muitos lutaram. Na 

atualidade, apurar as violações de Direitos Humanos cometidas durante o regime se mostrou 

muito urgente, uma verdadeira necessidade jurídica, moral e política para a reconsolidação de 

nossa democracia.  

 Acerca deste assunto, Eurídice Figueiredo (2017, p. 15), em “A literatura como 

arquivo da ditadura brasileira”, listou três momentos fundamentais no levantamento de 

informações mantidas em sigilo durante o regime militar: 1) o trabalho feito pelo grupo 

“Brasil: nunca mais”, 2) as ações da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos e, 3) as da Comissão Nacional da Verdade.  

 O grupo “Brasil: nunca mais”, criado em 1979, reuniu advogados, religiosos e 

jornalistas para fotocopiar os processos nos tribunais militares. Esse conjunto de processos 

ficou conhecido como “Projeto A”, que acabou resultando em um livro que mapeava as ações 

de sequestro, tortura, assassinato e desaparecimento de presos políticos da época da ditadura. 

Em resposta, o Exército criou o projeto “Orvil”
4
, que contava como as Forças Armadas 

salvaram o país do comunismo e dos comunistas.  

 A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos deu início aos trabalhos 

em 1996, a partir da lei 9.140/1995
5
. O objetivo era elucidar a situação dos mortos e 

desaparecidos no regime militar. Como resultado, muitas famílias, enfim, puderam receber 

atestados de óbito e indenizações pelos seus parentes que foram vítimas da repressão militar.  

 A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, teve como finalidade apurar graves 

violações de Direitos Humanos ocorridas durante o período ditatorial. Porém, punir os 

                                                
4 O livro intitulado Brasil: nunca mais enfureceu o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que deu 

ordens a uma comissão de militares do serviço de inteligência do exército, o CIE (Centro de Informações do 

Exército) para organizar um livro que seria a versão das Forças Armadas para a repressão, baseada em 

documentos dos arquivos considerados sigilosos pelo mesmo órgão: o Projeto Orvil (“livro” escrito ao 

contrário). Em 1988, após três anos de elaboração sigilosa, o livro foi intitulado de As tentativas de tomada do 
poder – posteriormente ficaria conhecido como O livro Negro do Terrorismo no Brasil – e foi levado ao 

presidente Sarney que, apesar de considerar a obra uma arma de defesa em sua mão, achou mais prudente vetar a 

publicação. O próprio Leônidas afirmou que a publicação do livro naquele momento não era oportuna por conta 

da conjuntura política. Porém, de forma clandestina, 15 cópias do manuscrito foram feitas e circularam em um 

restrito círculo de militares e civis de extrema direita. Em 2007, o conteúdo do projeto foi divulgado pela 

imprensa. Atualmente, é possível fazer download do livro pelo site www.averdadesufocada.com.  
5 Lei sancionada em 4 de dezembro de 1995, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de 

participação ou acusação de participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de 

agosto de 1979, e dá outras providências. 
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torturadores não era a intenção, tendo em vista que eles estão protegidos pela lei 6.683/1979
6
, 

a lei da Anistia, que acabou por impedir a punição dos responsáveis. Diferentemente do 

Brasil, as comissões da verdade em países como Argentina e Chile condenaram muitas 

pessoas por crimes cometidos durante suas ditaduras militares. Em ambos os países as 

comissões foram instaladas logo após os regimes, o que facilitou a conclusão dos trabalhos. 

Os relatórios estimam que o número de condenados por crimes durante a ditadura argentina 

foi 416 e durante a ditadura chilena foi 355.  

 De acordo com Ricoeur (2007, p. 460), a anistia busca a reconciliação entre cidadãos 

inimigos, a paz cívica. Seria um esquecimento institucional, uma relação profunda e 

dissimulada com um passado declarado proibido. Chile e Argentina levaram muitos generais 

para a prisão. Mas, a anistia, no Brasil, foi uma lei conciliatória que acabou resultando na 

nossa amnésia porque forçou a sociedade brasileira a perdoar sem exigir que agentes 

repressores pedissem perdão e reparassem os danos causados. Apesar de não ter anistiado os 

torturadores e seus mandantes, a lei brasileira impediu que estes fossem levados ao banco de 

réu, pois uma interpretação considerou a tortura como crime conexo aos crimes políticos 

cometidos pelos disssidentes (TELES, 2010, pp. 253-254). Os brasileiros não conseguiram se 

reapropriar lucidamente do passado e de sua carga traumática de forma a possibilitar que 

seguissem adiante, ressignificando o presente.  

O regime militar teve fim, mas deixou seus vestígios.  

Distante alguns anos do final da ditadura, o cenário político-social na atualidade 

permanece caótico. Em 2013, o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza desapareceu durante 

uma ação da Polícia Militar na Rocinha, favela situada na cidade do Rio de Janeiro. Doze 

policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha foram condenados pelo 

desaparecimento e morte de Amarildo. A justiça entendeu que o ajudante de pedreiro foi 

capturado e levado à base da UPP. Em seguida, ficou em um contêiner onde foi torturado e 

morto. Além disso, foi provado que o major Edson Raimundo dos Santos ordenou o sumiço 

do corpo da vítima.  Em 2016, por conta de acusações de desrespeito à lei orçamentária e à lei 

de improbidade administrativa e de suspeitas de envolvimento com corrupção na Petrobras, a 

presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment e foi afastada do cargo. Alguns juristas 

contestaram as denúncias alegando que as chamadas pedaladas fiscais não caracterizavam 

                                                
6  Lei sancionada em 28 de agosto de 1979, que concede anistia a todos que, no período de 02 de setembro de 

1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 

suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos 

Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos 

em Atos Institucionais e Complementares. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_or%C3%A7ament%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Improbidade_administrativa
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improbidade administrativa e que não existia prova consistente para justificar o impeachment. 

O que também chamou a atenção foi que, nas manifestações a favor do impeachment da 

presidente, havia um pedido nas ruas pela volta da ditadura, que consistiria na única 

possibilidade de salvação do país. Outro acontecimento recente instigante foi o aparecimento 

do livro A verdade sufocada (2007), do coronel do exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, na 

lista de mais vendidos do ano de 2016. A obra reúne algumas experiências do coronel no 

DOI-CODI e supostos dados que desmentiriam alguns mitos criados pela esquerda.  

A anistia simulou o perdão e apontou para um pacto com a denegação da memória. A 

prova disso é o panorama político-social atual que se mostra nitidamente como herança dos 

anos em que o país foi governado pelos militares. E se, por conta da impunidade instaurada e 

perpetuada, a sociedade que carrega as marcas dos traumas
7
 resultantes do regime militar não 

pode fazer nada, tem, ao menos, a obrigação de não esquecer. Nesse sentido, é oportuno 

retomar a citação inicial de Bosi (2015), pois ainda se vive o tempo de lembrar. A resistência 

à passividade e à instabilidade da memória se faz também pela arte. De acordo com Regina 

Dalcastagnè  

 

 
Em 21 anos de ditadura foram tantos os mortos, os torturados e os 

humilhados que faltaria espaço onde refugiar toda a sua dor. A memória, 

terreno tão propício, é demasiadamente instável para semelhantes horrores. 

Talvez por isso os homens tenham inventado a arte. (DALCASTAGNÈ, 
1996, p. 15)  

 

 

O foco do regime militar era silenciar e massacrar “toda e qualquer pessoa e/ou 

movimento que ousasse levantar a voz: era o terrorismo de Estado que se instalava; a ditadura 

sem disfarces” (COIMBRA, 2011, p. 43). Qualquer manifestação de caráter um pouco mais 

crítico era censurada. Com isso, retomando, com as devidas ressalvas, a expressão de 

Benjamin, as “ações da experiência” (BENJAMIN, 2012, p. 214) estavam em baixa.  

Desde que o Brasil voltou a ser governado por um civil, os militares se recusam a 

fornecer informações relevantes sobre os arquivos que contam um pedaço que falta da história 

do Brasil. Apesar de todo o esforço de alguns órgãos públicos, da imprensa, de historiadores, 

e dos familiares das vítimas, apenas documentos, na sua maioria, irrelevantes foram 

disponibilizados pelas Forças Armadas.  

A entrevista coletiva que Tancredo Neves concedeu depois de eleito já inaugurava o 

                                                
7 Trauma, na concepção de Seligmann-Silva, é caracterizado por ser uma memória de um passado que não passa. 

Mostra-se, portanto, como o fato psicanalítico prototípico no que concerne à sua estrutura temporal 

(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69).  
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clima de convivência amistosa entre o governo e os segredos das Forças Armadas:  

 
 

Reabrir esse problema [os crimes cometidos pelos militares durante a 

ditadura] seria implantar no Brasil um revanchismo, e nós não cuidaríamos 
do presente nem do futuro. Todo o nosso tempo seria pequeno para 

voltarmos realmente a esse rebuscar, a essa revisão, a esse processo de 

inquirição sobre o passado. Não creio que a sociedade brasileira aspire por 

isso. (RIBEIRO, 2015, p. 620) 
 

 

Em 1993, os militares informaram ao Ministério da Justiça o que constava em seus 

arquivos sobre os desaparecidos políticos. A ausência de informações realmente importantes 

era notória nos relatórios. Quando foram questionados sobre a escassez de informações, 

alegaram que  

 
 

os documentos sigilosos relativos à repressão tinham sido destruídos, em 

época desconhecida, em operações rotineiras de limpeza e arquivo. Detalhe: 
os documentos teriam sido eliminados sem que se fizesse um registro do 

procedimento, como se fosse papel velho, sem importância, descoberto por 

acaso em um fundo de armário. (FIGUEIREDO, 2015, p. 65) 

 
 

Em 2013, uma equipe de jornalistas e historiadores foi montada para pesquisar a 

estrutura de informação e repressão política construída pelo regime ditatorial. Uma das 

pesquisas revelou um conjunto de documentos sigilosos e mostrou que as Forças Armadas 

ainda conservam seu próprio acervo do período militar, mantendo em segredo fatos que os 

militares ainda não estão dispostos a assumir. Nas palavras de Figueiredo (2015): “são muitos 

os silêncios que organizam a memória do Brasil sobre os anos da ditadura militar” 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 05).  

A história do regime ditatorial, em nossas mentes, é marcada por uma herança maldita 

em que foi preciso impor o esquecimento. Devido à escassez de registros sobre o que 

realmente acontecia, nossa memória coletiva acabou arquivando esse período como um tempo 

fragmentado. Sabemos que houve torturas, sequestros, mortes, etc. Mas, é impossível que 

saibamos a real proporção dessa história trágica, graças a estratégias de silenciamento e 

acobertamento. “O conhecimento do passado que nos tem sido imposto seleciona e ordena os 

fatos segundo alguns critérios e interesses e, com isso, constrói zonas de sombras, silêncios, 

esquecimentos, repressões e negações.” (COIMBRA, 2011, p. 40). 

De acordo com Le Goff, a memória é “um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 
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como passadas” (LE GOFF, 1990, p. 423). É, portanto, a capacidade humana de adquirir, 

codificar, conservar e recuperar informações. Mas nem sempre o processo de trazer algo à 

memória é fácil, pois requer certo empenho. O esquecimento, por sua vez, é a incapacidade de 

recordar experiências que haviam sido memorizadas. Este não é de todo negativo, afinal só 

existe memória porque há esquecimento e vice-versa. Os dois convivem numa relação de 

alteridade. A questão do esquecimento mereceu de Freud (1898) a observação de que um dos 

fatores que influenciam o processo de esquecimento, trazendo para o nosso tema, é a força de 

pressão do sistema, que atua nos campos político e ideológico acerca das questões do regime 

militar e contribui para que a sociedade seja forçada a não rememorar as atrocidades do 

período. Para o fundador da psicanálise, o processo de esquecimento segue a tríade “recalque-

resistência-deslocamento” e envolve, de forma intensa, a relação com o desprazer. O processo 

de esquecimento imposto pela ditadura também acaba seguindo essa mesma tríade e está 

ligado com o desprazer de sofrer e de recordar os acontecimentos da época. Nas palavras de 

Ferrarini e Magalhães (2014): 

 
 

Neste processo, a representação a ser lembrada passa pela ação do 

recalcamento, que é a força pela qual mantém esquecidas tais 

representações. Ao coagir a lembrança do recalcamento, se opera então a 
resistência, que dificulta a realização de tal processo. Quando então tais 

representações não conseguem transpor a resistência para apresentar-se, 

sendo alvo do deslocamento, produzem “representações alternativas” a fim 
de substituir a lembrança. (FERRARINI & MAGALHÃES, 2014, p. 113) 

 

 

 O esquecimento é um dos três atos falhos descritos por Freud. O que seria tomado por 

uma falha na memória é, na verdade, um desejo inconsciente de evitar a rememoração de 

algo. Dos esquecimentos classificados pelo pai da psicanálise, o que parece melhor caber na 

nossa discussão é o “esquecimento motivado” (FREUD, 1901). Além das forças já citadas 

que contribuem para a não rememoração dos fatos, a sociedade brasileira teria razões para 

buscar esquecer os feitos dos militares durante o regime, porque as recordações são 

desagradáveis, perturbadoras e penosas. Esquecemos aquilo que, inconscientemente, nos 

convém esquecer. Isto é, as recordações dolorosas são inibidas para evitar a angústia, 

assegurando assim, o equilíbrio psicológico.  

E, então, começa a agir o caráter adaptativo do esquecimento: novas memórias são 

capazes de transformar as informações já guardadas. O que a memória acaba reproduzindo 

não é o que deveria ser corretamente reproduzido, mas algo diverso que serve de substituto. 

Quando a função reprodutora da memória falha, isso indica a interferência de uma tendência 
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que favorece uma lembrança, enquanto se empenha em trabalhar contra outra (FREUD, 1996, 

p. 61). No caso da história da ditadura brasileira, o silenciamento ou as escassas informações 

concedidas pelos militares vão encobrindo o acervo fragmentado de memórias que tínhamos 

sobre as prisões, as torturas e os desaparecimentos.  

Nietzsche, em “Considerações extemporâneas” (1999), discute sobre o que seria uma 

espécie de ética do esquecimento. Para ele, todo agir humano requer esquecimento: “é 

possível viver quase sem lembrança, e mesmo ser feliz, como mostra o animal; mas é 

inteiramente impossível, sem esquecimento, simplesmente viver” (NIETZSCHE, 1999, p. 

273). De acordo com o pensamento do teórico, o olhar para o passado, o lembrar-se, só seria 

produtivo com a finalidade de os homens entenderem o presente e desejarem com mais 

veemência o futuro, por isso, não se deve prender-se para sempre ao que já ocorreu. Não está 

em questão o esquecimento como ato de apagar a história, a memória, mas como assimilação 

psíquica, estado de digestão:  

 
 

Fechar temporariamente as portas e as janelas da consciência; permanecer 

imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos serviçais a 
cooperar e divergir; um pouco de sossego, um pouco de tabula rasa da 

consciência, para que novamente haja lugar para o novo, sobretudo para as 

funções e os funcionários mais nobres, para o reger, prever, predeterminar 
(pois nosso organismo é disposto hierarquicamente) - eis a utilidade do 

esquecimento, ativo, como disse, espécie de guardião da porta, de zelador da 

ordem psíquica, da paz, da etiqueta: com o que logo se vê que não poderia 

haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o 
esquecimento. (NIETZSCHE, 1988, p. 58) 

 

 

O que se pode concluir é que a dificuldade que a sociedade brasileira tem de deixar 

para trás o passado sombrio do regime militar está relacionada ao fato de que as violações de 

direitos humanos cometidas na época não foram adequadamente expurgadas. Não passamos 

nosso passado a limpo.  

 

 

Embora não ocorra mais em um contexto de repressão política – como 
ocorreu na ditadura militar –, a prática de detenções ilegais e arbitrárias, 

tortura, execuções, desaparecimentos forçados e mesmo ocultação de 

cadáveres não é estranha à realidade brasileira contemporânea. 

Relativamente a atuação dos órgãos de segurança pública, multiplicam-se, 
por exemplo, as denúncias de torutra. [...] Esse quadro resulta em grande 

parte do fato de que o cometimento de graves violações de direitos humanos 

verificado no passado não foi adequadamente denunciado, nem seus autores 
responsabilizados, criando-se as condições para sua perpetuação. 

(RELATÓRIO DA CNV, 2014, p. 962) 
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O esquecimento sobre a ditadura militar só seria assimilação se já tivéssemos 

verificado todos os casos que ainda permanecem obscuros. Só depois de ter acesso às 

informações que nos foram e ainda são negadas, poderíamos digerir os acontecimentos para 

seguir com o futuro, como sugere a ideia de esquecimento de Nietzsche.  

Sem pretensões de dar conta de uma totalidade ou de uma síntese, a literatura teve e 

continua tendo a capacidade de tocar na memória sobre a ditadura militar através das falhas, 

dos silêncios, dos lapsos. É um grito que transmite a experiência dos que não tiveram voz. Os 

livros que possuem como tema o regime ditatorial usam como matéria os documentos e as 

ausências de documentos, sem abrir mão de certo requinte artítsico.   

Na vigência do AI-5, que foi instituído em abril de 1964, a imprensa periódica era 

submetida à censura prévia e os livros, na maioria das vezes, eram denunciados e podiam ser 

condenados se fossem considerados subversivos ou atentatórios à moral e aos bons costumes. 

O que, de certa forma, contribui também para o esquecimento dos fatos. A condenação das 

obras podia trazer como consequência a não comercialização, a apreensão ou até mesmo a 

destruição dos exemplares produzidos. Por isso, os autores frequentemente recorriam à 

alegoria para representar a realidade ficcionalmente. De acordo com Dalcastagnè (1996), “Foi 

o medo que criou códigos, que transformou a escrita, estabeleceu novas regras sobre o que 

devia ser dito e como devia ser dito.” (DALCASTAGNÈ, 1996, pp. 43-44). 

Figueiredo (2017) toma como primeiro momento da produção literária sobre a 

ditadura no Brasil o período que vai de 1964 a 1979. São produções cuja tônica é “ora 

prospectiva e utópica, ora distópica diante do fracasso dos projetos revolucionários” 

(FIGUEIREDO, 2017, p. 47).  

Pereira (2012) afirma que esse período foi marcado por uma “aura de transgressão” 

(PEREIRA, 2012, p. 97). Isto é, apesar dos limites trazidos pela repressão, sabemos do 

alcance do movimento Tropicália, por exemplo, da poesia marginal, e das tentativas de 

resistência de uma parte da imprensa periódica e de ambientes culturais como o cinema e o 

teatro.  

De acordo com Santiago (1982), a censura não afetou apenas quantitativamente a 

produção cultural brasileira. A repressão, na verdade, não era um crime contra a obra de arte 

em si, mas contra a pessoa física do artista. A censura o afetava economicamente e 

moralmente. Economicamente porque o artista poderia ter sua principal fonte de renda 

cortada. E moralmente porque o artista, além de estar numa situação estranha e incômoda 

dentro de seu grupo social; com a proibição de sua arte, ele sabia que isto poderia acarretar 
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interrogatórios, prisões ou até mesmo torturas físicas.  

Apesar de todos os limites impostos à produção artística, é preciso destacar que parte 

das publicações literárias da época, voltadas a um público reduzido e especializado da classe 

média, não sofreu tanta vigilância por parte da censura. Alguns textos conseguiam furar o 

bloqueio, ou por causa do prestígio internacional de alguns autores, ou devido ao pouco 

alcance da literatura em relação ao público, ou por causa do sucesso de determinadas obras no 

exterior, antes de serem aqui publicadas, etc. (PELLEGRINI, 1996, p. 20). Esta 

imprevisibilidade repressiva acabou criando um clima de intranquilidade nos escritores, uma 

espécie de autocensura, de ação preventiva por parte deles. De acordo com Flora Süssekind 

(1985), embora a censura às obras literárias fosse esporádica, ela funcionava constantemente 

como uma ameaça aos escritores:  

 

 
Esse é o período em que mais claramente se passa a sentir a presença de um 

censor ao lado da máquina de escrever. Uma espécie de Fleury das letras 

acompanha de perto a produção literária dos anos 70. Em vez de dialogar 

com a realidade, nossa interlocutora predileta era a censura. Assim, a 
realidade foi se convertendo em miragem, e a censura foi perdendo o seu 

tradicional papel policial e burocrático para se converter em “musa 

inspiradora”, comentou Geraldo Carneiro em artigo publicado na “Revista 
de Domingo” do Jornal do Brasil em 7 de abril de 1985. (SÜSSEKIND, 

1985, p. 31) 

 
 

 Nas duas décadas que se seguiram ao golpe militar, a literatura, de acordo com Vidal 

(2003), “havia se tornado um meio de denunciar as atrocidades cometidas pelo regime e de 

evitar o silenciamento absoluto da sociedade” (VIDAL, 2003, p. 01). Duas vias se destacaram 

na produção da época: textos que se filiam ao realismo mágico que, “através de um discurso 

metafórico e de lógica onírica, pretendem, crítica e mascaradamente, dramatizar situações 

passíveis de censura” (SANTIAGO, 1982, p. 52), e os romances-reportagem, “cuja intenção 

fundamental é a de desficcionalizar o texto literário e com isso influir, com contundência, no 

processo de revelação do real” (SANTIAGO, 1982, p. 52). 

O segundo momento da produção literária sobre a ditadura brasileira teve início um 

pouco depois da abertura política, em 1980, e foi até os anos 2000. Esse período se caracteriza 

pelo tom de denúncia: são relatos autobiográficos de ex-presos políticos exilados, 

beneficiados pela lei da anistia, que voltaram ao Brasil, ou recém-saídos da prisão ou da 

clandestinidade (FIGUEIREDO, 2017, p. 48). Os livros mais famosos do período são O que é 

isso, companheiro? (1979), de Fernando Gabeira, Os carbonários (1980), de Alfredo Sirkis, e 

Batismo de sangue (1983), de Frei Betto. Neles, a matéria é o testemunho do que foi vivido, 
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experimentado; e a narração é um meio de dar sentido à sobrevivência pós-traumática.  

O terceiro momento compreende os últimos anos e apresenta obras cujos autores 

optam por abordar o passado “utilizando a forma do romance para transmutar o vivido através 

de um trato mais literário” (FIGUEIREDO, 2017, p. 48). A criação da Comissão da Verdade, 

em 2011, e o aniversário de 50 anos do golpe, em 2014, marcaram uma época com grande 

número de publicações ainda com teor testemunhal, mas que se diferenciam dos outros 

períodos porque as vozes narrativas são dos filhos ou netos dos que viveram a ditadura. “A 

qualidade de boa parte da produção do período revela que se operou a decantação necessária 

para que a experiência traumática pudesse se transformar em objeto estético.” 

(FIGUEIREDO, 2017, p. 87). Um dos livros desse período que merece destaque é o objeto de 

estudo desse trabalho: K. – Relato de uma busca.  

Com uma história familiar, profissional e política que se mescla à história da ditadura 

brasileira, Bernardo Kucinski deu início ao seu ofício de escritor de ficção após completar 70 

anos. Deixando de lado o âmbito jornalístico e com uma proposta de escrita literária marcada 

por abordar a repressão militar no Brasil, escreveu seu nome em nossa literatura com livros 

como K. – Relato de uma busca (2011), Você vai voltar pra mim e outros contos
8
 (2014) e Os 

visitantes
9
 (2016). Obras que suscitam profundas reflexões não apenas literárias, mas também 

acerca do aparato repressor usado pelo governo na época, a angústia dos familiares dos 

desaparecidos políticos, e das consequências presentes na atualidade, resultado do 

desinteresse por essa memória histórica.  

Seu primeiro livro – K. - Relato de uma busca – teve uma excelente recepção interna, 

contando com diversas edições e discussões críticas e acadêmicas, e também obteve sucesso 

no exterior, com traduções para o alemão, inglês, espanhol, italiano e hebraico. A obra 

apresenta características únicas, sendo referência ao abordar o período da ditadura no Brasil. 

Nela, trabalha-se e desenvolve-se uma gama de fatores muito ricos para a literatura brasileira 

que trata do período ditatorial, porque explora o aniquilamento, causado pelo regime militar, 

da subjetividade dos militantes desaparecidos e de seus familiares que empregam buscas em 

vão, representados por personagens do livro, através da adoção de estratégias marcadas pela 

fragmentação da narrativa, pela construção de uma história dos vencidos, pela constituição 

labiríntica do par ficção e realidade, e pela transformação de um olhar alienado em um olhar 

                                                
8
 O livro é uma antologia de contos que mostram o cenário opressivo que foi o regime militar brasileiro e as 

consequências dele, o depois, não só para os militantes de esquerda, como também para os outros cidadãos 

comuns.  
9 Neste livro, alguns personagens da obra K. – Relato de uma busca fazem visitas ao seu autor, para criticá-lo, 

apontar algumas falhas, omissões, cobrar algum tipo de satisfação e até mesmo de veracidade sobre os fatos 

narrados.  
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consciente dos desvios éticos e políticos do país.   

O livro de Kucinski tem importância para a produção literária atual porque se insere 

num conjunto de outros livros que vêm tentando reescrever a memória ausente da ditadura. 

Dentre esses outros livros, podem ser citados Não falei (2004), de Beatriz Bracher; O 

fantasma de Buñuel (2004), de Maria José Silveira; Azul corvo (2010), de Adriana Lisboa e 

Nem tudo é silêncio (2010), de Sônia Regina Bischain. Como esses, o autor de K. – Relato de 

uma busca não pretende dar conta do que foi vivido na época, mas sente a necessidade de 

falar sobre a angústia, sobre sua própria dor familiar.   

Partindo dessas formulações, esta dissertação propõe uma investigação sobre o 

tratamento dado às relações humanas e históricas no livro K. – Relato de uma busca, de 

Bernardo Kucinski. A análise busca identificar de que forma a obra apresenta interpretações 

para esse período do passado que está em aberto através da memória, da fragmentação e da 

multiplicidade.  

Publicado em 2011, K. – Relato de uma busca traz a saga de um pai em busca da filha 

desaparecida durante o regime ditatorial. Em meio a tantas tristes histórias recuperadas pela 

“Comissão da Verdade”, o livro sai da esfera pública e elege o ambiente familiar para 

apresentar os meandros da ditadura brasileira.  

Não se trata apenas do drama de um pai buscando a filha desaparecida. Tão pouco, se 

trata de lidar com o período ditatorial apenas sob o foco da crítica política. O pai, personagem 

principal, se encontra numa situação-limite: é preciso procurar a filha comunista que 

desapareceu sem deixar vestígios e, ao mesmo tempo, conviver com a culpa que atribui sobre 

si mesmo e que o inquieta pelo desconhecimento da vida pessoal da própria filha. Nele, a 

sociedade está inserida em um sistema cruel com suas exclusões – como é o caso da moça 

desaparecida – e um personagem se vê só e impotente no meio de tantos “outros”.  

Não é apenas mais um livro que, por causa da intensa e atual discussão sobre o 

assunto, recupera o tema da ditadura, ou mais um caso de literatura de testemunho da época. 

O leitor está diante de uma sutil reflexão acerca do tratamento dos brasileiros em relação a 

este momento histórico obscuro e percorre, junto a K., com coragem e muita angústia, 

caminhos tortuosos e sem direção, não só em busca da filha do personagem, como também 

em muitas outras buscas deslizantes, confluindo, aí também, o material histórico da memória 

cultural e o material subjetivo de investigação do autor e do processo de subjetivação tratado 

pela ficção.  

Como já foi dito, a história pessoal do escritor e jornalista Bernardo Kucinski – e 

personagem de si mesmo – mescla-se ao relato da história da ditadura brasileira. Não só 
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porque ele fez parte da militância estudantil durante o regime militar, como acabou sendo 

preso e exilado após participar do mapeamento da tortura no Brasil, em duas reportagens 

publicadas na revista Veja. Além disso, Ana Rosa Kucinski, sua irmã, e Wilson Silva, seu 

cunhado, desapareceram por obra da repressão militar. O vínculo com a lembrança familiar e 

testemunhal parece ser o ponto de partida para chegar a um assunto difuso na memória 

coletiva dos brasileiros: a violência e as arbitrariedades da ditadura e da tendência ao 

autoritarismo que se repete desde o Brasil colonial em nossa sociedade e nos vínculos com o 

poder.  

Consideremos, no entanto, com maior argúcia, que K. – Relato de uma busca não é 

vestígio da literatura autobiográfica da década de 1970 mais profundamente marcada pelo 

memorialismo, pelo tom testemunhal, confessional. O livro de Kucinski constrói como 

ficcional a história das lacunas da trajetória do poder no Brasil. Pensando no que poderia ter 

acontecido à moça desaparecida, pensa-se também no que deve ter acontecido em um plano 

de fundo mais geral, a nível nacional, tendo em vista que foi uma época marcada pelo silêncio 

violentamente forçado. Assim, no livro, realidade não se opõe à ficção. Esta serve para 

preencher os vazios deixados pela ditadura.  

Sabe-se que o registro da repressão militar é ambíguo e lacunar, marcado pelo 

desinteresse do Estado e de parte da população. Por isso, o livro trabalha em prol da 

exumação desta tragédia. Há a revisão desse trauma histórico na proposta de uma nova 

narrativa sobre ele a fim de que a sociedade possa repensar a memória (ou a ausência dela). O 

apagamento proposital dos arquivos da ditadura não permitiu que os brasileiros expurgassem 

o que foi traumaticamente vivido, motivo pelo qual o esquecimento dessa época não se dá de 

maneira natural já que não há a assimilação dos acontecimentos. Como em 1984 (1998), de 

George Orwell, parece haver um “Ministério da Verdade”, responsável por falsificar a 

história, criando uma única versão oficial dos fatos. Então, o livro se presta ao trabalho de 

falar da memória dessa época e de seu consequente apagamento através das falhas, das 

lacunas, dos vazios.  

Além de travar sua busca pela filha sem direção e sem resultados, K. sente o peso da 

culpa cair sobre si, já que, por estar imerso em seus afazeres intelectuais, desconhecia uma 

parte da história da filha. Tomando consciência de que esteve cego em relação à vida da 

moça, por conta de sua dedicação ao iídiche, a trajetória do pai norteia a escrita do trauma: o 

leitor, junto a K., vai descobrindo não só os segredos da desaparecida, como também o 

universo labiríntico da repressão militar.  

Mais adiante, este mesmo personagem passará por outra cegueira: a não-aceitação das 
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possíveis atrocidades cometidas com a desaparecida e de sua morte. Porém, a metamorfose 

dessas cegueiras vai culminar em um modo estrangeiro de enxergar a situação do Brasil, 

ambientada em tons kafkianos.    

As buscas do livro traduzem-se em um discurso híbrido e lacunar composto por 

estilhaços em que realidade e ficção se mesclam num caleidoscópio de vozes que tentam 

rememorar a história, mas que nunca conseguem em sua totalidade. O livro é composto por 29 

capítulos curtos que, aos poucos, vai alternando o foco narrativo e apresentando a trajetória de 

K. e as engrenagens do sistema ditatorial. Portanto, o relato não se constrói unicamente pela 

visão do protagonista, o pai da desaparecida. O autor faz uma espécie de uso estético e lúdico 

dos testemunhos de quem vivenciou a época a fim de apresentar outras versões para a história 

oficial. Há também uma mescla de gêneros: carta, relatos em 1ª pessoa datados, informes, 

transcrição de uma sessão de terapia e de uma conversa da amante do Fleury, etc. Isso tudo 

contribui para a tentativa de recompor a memória no seu principal caráter: a fragmentação. 

Por conta do esfacelamento das subjetividades causado pelo aparato repressor, a fragmentação 

está presente no modo de narrar, na construção de uma abordagem histórica plural e nas 

marcas psicológicas e corporais de quem sofreu direta ou indiretamente com a tortura.  

Este estudo pretende abarcar essas quatro diretrizes, que serão identificadas e 

analisadas ao longo do livro: a fragmentação, a rememoração da história ditatorial, o par 

ficção e testemunho, e a cegueira e sua transformação em um novo modo de olhar, 

problematizando de que maneira cada uma delas se relaciona com a literatura contemporânea 

e com as lembranças da ditadura no Brasil.  

Para a análise dessas questões, este estudo será dividido em quatro capítulos. Neles, 

buscou-se delinear como a dor do trauma de personagens que foram afetados direta ou 

indiretamente pela ditadura se constrói de forma estilhaçada e através de uma pluralidade de 

relatos sufocados.  

O primeiro capítulo desta dissertação trata da questão da fragmentação. Pretende-se 

traçar um panorama do contexto histórico e relacionar a isso o pano de fundo em que se passa 

o enredo do livro e os relatos múltiplos dos personagens, narradores e focalizadores
10

 que 

recontam a história em estilhaços. Partindo da ideia de que a focalização da versão oficial de 

um acontecimento histórico corresponde a um conjunto de interesses ideológicos, morais e 

                                                
10 De acordo com Bal (1990), focalização é a relação entre a visão, o agente que vê, e aquilo que é visto. Esta 

relação é um componente da estória, do conteúdo do texto narrativo: A diz que B vê o que C está fazendo. O 

focalizador é aquele cuja visão é apresentada. Isto é, cabe ao narrador transformar uma história em um texto, mas 

o focalizador é o responsável por transformar uma fábula em uma história.  (BAL, 1990, p. 110). A concepção 

de focalização de Mieke Bal foi expandido a partir do conceito de Gérard Genette.  
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éticos de um círculo de poder, expor outras possíveis versões para esse mesmo acontecimento 

faz com que se desfaça a relação aparentemente natural entre a verdade e o discurso 

dominante. Nesse sentido, os fragmentos de informação, entrecortados pelo silêncio imposto, 

dispostos pelos capítulos numa espécie de “puzzle”, passam a ser a unidade essencial da 

tessitura do enredo pela busca da desaparecida e dão o tom do clima caótico de calamidade do 

período.  

Somado a isso, é oportuno destacar que a fragmentação não fica apenas no campo das 

estratégias textuais no livro, mas em se tratando do período ditatorial, o dilaceramento 

também está presente no conteúdo. Algumas personagens do livro se encontram em 

estilhaços, seja por causa do labirinto de mentiras e segredos criado pelo sistema repressivo, 

seja por causa do apelo desse mesmo sistema à prática cruel da tortura física em troca de 

confissões e traições dos militantes de esquerda.  

Assim, serão objeto de análise o caráter fragmentário do texto e o modo como isso 

contribui para a desconstrução do discurso oficial e a consequente reelaboração interpretativa 

das lacunas deixadas pela história. Além disso, busca-se observar em que medida a 

fragmentação apresenta-se também como matéria viva do livro, como assunto, no tratamento 

dado às personagens de subjetividades dilaceradas por conta da tortura física ou psicológica.  

 O segundo capítulo examina de que modo a narrativa trabalha na contramão do 

processo de esquecimento ao qual a sociedade brasileira foi imposta por conta do apagamento 

proposital de registros da época da ditadura militar. Ao focalizar situações que ficaram sem 

explicação, como a guerrilha do Araguaia por exemplo, a ficção expõe não apenas a dor dos 

que sofreram com a repressão, como também a dor da ausência de informações. Nesse 

particular, serão examinados os procedimentos por meio dos quais os narradores apontam 

para as indiscretas incoerências na divulgação de informações importantes sobre o 

desaparecimento e a morte de pessoas.  

 Devido à manipulação, por parte das altas esferas do poder no país, do que podia ou 

não ser divulgado, será importante discutir o consequente esquecimento de muitos aspectos 

desse passado sombrio e a teoria dos usos e abusos da memória, desenvolvida por Ricoeur 

(2007). De acordo com o teórico, lembrar não se restringe apenas a receber uma imagem do 

passado, mas é também buscar essa imagem, fazer alguma coisa. Isto é, Ricoeur conclui que a 

memória é exercitada: “o exercício da memória é o seu uso; ora, o uso comporta a 

possibilidade do abuso”. (RICOEUR, 2007, p. 72).  Sendo assim, fez-se necessário examinar 

o modo pelo qual o livro em estudo fez uso da memória ditatorial, partindo de três conceitos 

diferentes de memória: a memória manipulada consiste na manipulação, na 
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instrumentalização de lembranças por parte de esferas do poder; a memória impedida consiste 

na repetição compulsiva e doentia da lembrança traumática resultante de uma perda que o 

sujeito sofreu e não conseguiu realizar seu trabalho de luto; e a memória obrigada é um dever 

de memória em relação a acontecimentos traumatizantes que visa apaziguar um passado que 

não poderá ser esquecido. Considerando que o livro em estudo estimula seus leitores a lidar 

com a rememoração de um fato que nem sempre tem espaço no debate público, e que esteve 

sujeito por muito tempo a alterações de ordem discursiva, busca-se observar como essas três 

caracterizações de memória estão em jogo e podem ser indicadores de uma sociedade 

instável, cujos objetivos são o esquecimento, a não responsabilização dos violadores e a não 

reparação das vítimas.  

 O terceiro capítulo pretende abordar a importância ou não da figura do autor na leitura 

de um livro como K. – Relato de uma busca. Inicialmente, discutem-se as posturas de Barthes 

e Foucault sobre o desinteresse pela vida dos autores na leitura de suas obras, apontando para 

o apagamento dos caracteres individuais dos sujeitos que as escreveram e para o espaço do 

texto como tecido de múltiplas citações. Em seguida, coloca-se em debate uma tendência 

atual que clama pelo retorno do autor e busca-se analisar em que medida isso vem 

funcionando como supervalorização da vida desse intelectual na sociedade de consumo.  

Considerando essa polêmica, é oportuno traçar alguns conceitos-chaves  ao tratar das 

escritas de si. Conforme já mencionado, o livro, de certa forma, é inspirado na história da 

busca pela irmã desaparecida do autor. Logo, existem traços autobiográficos na obra. Porém, 

deve-se ressaltar que isso não é suficiente para fazer dela uma autobiografia. De acordo com 

Lejeune (2014), a autobiografia precisa partir da promessa de um pacto com o real, com a 

verdade, e o autor precisa apresentar e assumir seu nome como personagem da obra. Daí, 

destaca-se a importância do pacto feito entre autor e leitor nas primeiras páginas do livro em 

estudo: “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu.” (KUCINSKI, 2014, p. 08). 

Apesar de trabalhar com uma motivação biográfica e com elementos históricos 

correspondentes ao universo não ficcional, o texto enfatiza a importância de seu não 

comprometimento com a veracidade dos fatos.  

Ao fim do capitulo, será mencionada a tentativa do personagem K. de relatar sua busca 

pela filha. Essa espécie de autobiografia terapêutica chega ao fim com sua desistência, porém 

caberá averiguar o comportamento desse personagem, frustrado por conta de sua dedicação 

excessiva ao iídiche, ao abandonar esse tipo de literatura em um livro que se nega como 

narração de experiências de fato vividas. É sob esse enfoque que serão abordadas no terceiro 

capítulo algumas questões conceituais a fim de analisar o modo pelo qual o autor teceu sua 
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narrativa no limbo entre a ficção e seu material biográfico.  

 O quarto e último capítulo, por sua vez, examina os diálogos que o livro trava com a 

obra de Kafka. O nome do livro exige a remissão do leitor ao universo kafkiano, por conta do 

personagem K., presente no livro O processo (2005). O olhar que o livro de Kucinski 

apresenta sobre o Brasil ditatorial é permeado pelo tom kafkiano que trabalha nos limites do 

irreal e joga seu personagem num universo burocrático que o consome até o fim.  

Contudo, há também outros elementos que estão em ação na visão do personagem K. 

sobre o país. Há inicialmente que se considerar que o pai da desaparecida é um estrangeiro 

que veio fugido da Polônia na II Guerra, e que durante anos vive no Brasil dedicando seu 

tempo e energia a reuniões com seus amigos para debater a literatura iídiche. Quando sua 

filha desaparece, o personagem se vê imerso em uma alienação que o impede de perceber as 

mudanças políticas que ocorriam a sua volta. Somada a essa insensibilidade, a tortura 

psicológica que o aparato repressor causou nesse pai fez com que ele, por muito tempo, 

buscasse a moça sem aceitar bem a ideia de que tudo seria em vão, ela jamais voltaria a 

aparecer. Ao tomar consciência de sua real situação, K. volta a estranhar hábitos do Brasil que 

o acolheu quando era um fugitivo político. O objetivo do capítulo será, portanto, analisar o 

percurso que o personagem principal fez para transformar suas cegueiras em um olhar 

consciente e crítico sobre a sociedade brasileira.  

 A literatura focalizada nos capítulos a seguir é a escrita de um trauma que permanece 

atual. A importância das palavras de Kucinski vai muito além da narração da busca por um 

familiar querido que desapareceu nos meandros do sistema ditatorial. O relato que se tem em 

mãos expõe ao olhar do leitor contemporâneo as mais diversas buscas de quem entende que 

ainda hoje é preciso resistir contra o controle da memória e a impunidade de crimes terríveis. 

Se o projeto Orvil foi considerado arma de defesa nas mãos de militares e governantes da 

década de 80, a literatura de Kucinski se une a outros tantos livros que resgatam a força e o 

grito sufocado dos desaparecidos, dos mortos, dos torturados, e de seus familiares, alcançando 

a sensibilidade dos ouvidos atuais, fazendo com que cada um se indague sobre tantas 

contradições e implicações que a ditadura ainda causa em suas vidas.   
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2 OS ESTILHAÇOS 

 

 

2.1 Um relato do contexto  

 

 De maneira sucinta, pode-se dizer que K. – Relato de uma busca é uma narrativa por 

vezes narrada em terceira pessoa, em que o personagem K. é, com suas idas e vindas (pelos 

lugares em busca de alguma informação pertinente sobre sua filha que desapareceu durante o 

regime militar), uma metáfora do labirinto da repressão ditatorial. Outras vezes a narrativa 

está em primeira pessoa e a voz é cedida aos narradores-personagens que expõem os 

meandros do aparato repressor e sua influência na vida cotidiana em diversos setores. É o 

caso dos capítulos “As cartas à destinatária inexistente” e “Post Scriptum”, narrados pelo 

irmão da desaparecida; “Carta a uma amiga”, cuja voz enunciadora é a da própria 

desaparecida; “A cadela”, que retrata reflexões de um funcionário subordinado do Fleury; “A 

abertura”, narrado pelo próprio Fleury; “Os desamparados”, em que há a voz do sogro da 

desaparecida em conversa com K.; “Paixão, compaixão”, em que há fragmentos de fala da 

amante do Fleury. 

 No tempo em que a ação ocorre, a filha de K., professora de química na Universidade 

de São Paulo, e seu marido são presos pelos militares e desaparecem sem deixar vestígios. O 

protagonista começa a perceber os indícios do desparecimento da moça e recorre ao ciclo de 

amigas dela na Universidade em busca de alguma informação. Aos sussurros, as amigas 

relatam que pessoas estão infiltradas no campus por conta do regime militar. Desesperado, ele 

vai ao IML e não acha registros que apontem para a filha desaparecida, fato que o enche de 

esperança.  

 Aliviado por pensar que ela ainda possa estar viva, K. fala com alguns de seus 

conhecidos que possam ajudá-lo por conhecerem gente importante dentro do aparelho 

repressor. O personagem consegue a informação de que ela havia sido presa, mas logo em 

seguida, os mesmos informantes ligam dizendo que houve um engano e que ela nunca esteve 

presa. Insatisfeito em pensar que a filha possa ter caído num sistema impenetrável pior do que 

o que ele conheceu na Polônia, o pai continua seguindo os rastros da filha e descobre a 

vastidão de uma vida oculta: Ana era militante de esquerda e ele nunca havia reparado em seu 

interesse por política, e ela se casou e não comentou com sua família sobre o matrimônio.  

 Tomado pela culpa de ter se dedicado exageradamente aos estudos do iídiche e não ter 

dado atenção à vida da própria filha, K. viaja para fora do Brasil em busca de ajuda, mas o 
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homem que se mostrou disposto a isso também desaparece.  

 Desamparado, K. vai até um loteamento para ver a homenagem aos desaparecidos 

políticos – entre eles, sua filha e seu genro – em nomes de ruas. O protagonista, no entanto, 

começa a observar, na viagem de volta, o hábito que os brasileiros possuem de homenagear os 

vilões de sua história em nomes de ruas, pontes e outras construções como se fossem heróis e 

abafar as tragédias, como a que aconteceu com sua filha e seu genro.  

 O final de K. – Relato de uma busca, ao contrário do que ocorre com muitas obras 

literárias, não apresenta um desfecho, uma revelação ou uma solução. O personagem, 14 

meses após o desaparecimento da filha, vai à prisão de presos políticos e relata seu empenho 

nas buscas que fez por Ana. Muitos conheciam a moça e o marido e sabiam que já estavam 

mortos há muito tempo. A narração termina com o protagonista caído ao chão, cansado, mas 

em paz, e de olhos cerrados.  

O livro articula dois tempos: o momento recente em que se relatam os acontecimentos 

passados e se reflete sobre eles; e outro em que a ação se passa, em que a busca pela 

desaparecida Ana ocorre. Este último se passou em meio à ditadura militar brasileira. E houve 

a necessidade de, nesta parte do trabalho, traçar uma historiografia para que se possa, mais 

adiante, aprofundar a análise do modo que esta ficção lida com o trato dos acontecimentos da 

época retratada. Vale ressaltar que a finalidade do livro não é estipular verdades; o 

instrumental historiográfico é utilizado para auxiliar a própria narrativa em sua explicação, em 

sua contextualização.  

Schwarz (1978), no artigo “Cultura e Política, 1964-1969” aponta que em 1964 

instalou-se no Brasil o regime militar, a fim de garantir o capital e o continente contra o 

socialismo.  Diz o crítico: 

 

 
O governo populista de Goulart, apesar da vasta mobilização esquerdizante a 

que procedera, temia a luta de classes e recuou diante da possível guerra 

civil. Em consequência a vitória da direita pôde tomar a costumeira forma de 
acerto entre generais. O povo, na ocasião, mobilizado mas sem armas e 

organização própria, assistiu passivamente à troca de governos. Em seguida 

sofreu as consequências: intervenção e terror nos sindicatos, terror na zona 

rural, rebaixamento geral de salários, expurgo especialmente nos escalões 
baixos das Forças Armadas, inquérito militar na Universidade, invasão de 

igrejas, dissolução das organizações estudantis, censura, suspensão de 

habeas corpus, etc. (SCHWARZ, 1978, pp. 61-62)  
 

 

 K. – Relato de uma busca recupera o tempo do regime militar, que se estendeu por 21 

anos, atendo-se à enunciação da busca por Ana, filha do personagem K. Durante esse tempo, a 
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presidência da República foi ocupada sucessivamente por generais do exército – Castelo 

Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo – que insistiam em enfatizar o caráter 

temporário do período, pois, diziam os militares, o movimento por eles chamado de 

“revolução” previa apenas reestabelecer a ordem no Brasil. O movimento de março de 1964, 

instaurado com o objetivo de livrar o Brasil da corrupção e salvá-lo do comunismo
11

, 

modificou as instituições do país através dos atos institucionais (AI).  

A estratégia dos militares com o AI-1, em abril de 1964, era basicamente impor ao 

Congresso um candidato militar nomeado presidente para que ele pudesse realizar uma 

espécie de “limpeza” desejada pelas forças conservadoras do país. O presidente nomeado foi 

o marechal Humberto de Alencar Castello Branco, que se alinhou com a política capitalista 

norte-americana. Além disso, o AI-1 suspendeu a Constituição por seis meses e permitiu que 

o governo cassasse os direitos políticos das pessoas que fossem contrárias ao regime.  

A repressão começava a se concretizar através de inquéritos policial-militares que 

visavam identificar os responsáveis por crimes contra o Estado ou contra a ordem política e 

social. Houve a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI) que, na teoria, buscava a 

coleta, a análise e a difusão de informações sobre questões de segurança nacional, e que, na 

prática, era um centro de poder que agia por conta própria na luta contra o inimigo interno
12

 

(FAUSTO, 2015, p. 259), isto é, contra aqueles que se opunham ao regime. Gradativamente, 

as delações foram acontecendo e o clima de medo se instaurava.  

Os estudantes, em especial, foram muito visados pela repressão. Em virtude do 

envolvimento com ideais de esquerda, de agirem na clandestinidade e praticarem até atos de 

violência, eles foram considerados terroristas. Em 1º de abril do mesmo ano, a sede da União 

Nacional dos Estudantes foi incendiada e passou a atuar na clandestinidade.  

Estava sendo deflagrada a escalada ao autoritarismo. Teve início a saga das 

perseguições aos adversários do governo, incluindo a prática de torturas e prisões. Porém, por 

conta de denúncias de violência feitas pelo jornal “Correio da Manhã”, o presidente ordenou 

uma investigação sobre a prática de torturas. A investigação, que ficou a cargo do chefe da 

Casa Militar, general Ernesto Geisel, acabou sendo arquivada por insuficiência de provas.  

De acordo com Schwarz (1978, p. 71), o golpe se constituiu como uma grande 

                                                
11 No início da década de 60, havia boatos de que os comunistas dariam um golpe para fazer o Brasil se aliar à 

URSS.  
12 De acordo com Duarte-Plon (2016), a doutrina francesa serviu de alicerce ao edifício teórico que elaborou a 

tese do inimigo interno, que deveria ser exterminado, e redesenhou a Doutrina de Segurança Nacional: “Segundo 

essa teoria militar, o adversário a ser combatido é o inimigo interno, representado por comunistas, intelectuais, 

operários, camponeses, líderes sindicais, estudantes e artistas, simpatizantes de ideias consideradas subversivas.” 

(DUARTE-PLON, 2016, p. 37).  
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regressão no debate público. Isso se pode verificar quando são postos em comparação alguns 

aspectos do governo de Goulart – anterior ao golpe – e outros no cenário do regime militar. 

No tempo de Goulart, ganhavam destaque a reforma agrária, o salário mínimo, o voto do 

analfabeto, e a experiência organizada dos sindicatos, operários e rurais, das associações 

patronais ou estudantis, da pequena burguesia mobilizada. Enquanto, no pós 64, o foco era 

tomar a família como cédula da nação, as tradições cristãs e outras concepções, anteriores ao 

populismo, que ressurgiam. 

Em 1965, houve eleições diretas para governador em onze Estados. Os candidatos 

militares ganharam em seis estados. E este resultado acabou alarmando os grupos de linha 

dura. Eles queriam a implantação de um regime autoritário, com controle sobre o sistema de 

decisões, para avançar contra o comunismo e a corrupção.  

Instaurou-se o AI-2, que estabeleceu que a eleição para presidente e vice-presidente da 

República deveria ser realizada pela maioria do Congresso Nacional, em sessão pública e 

votação nominal, e que o presidente da República poderia baixar decretos-leis em matéria de 

segurança nacional. Além disso, tornava ilegal a existência de partidos políticos. Criaram-se 

apenas dois partidos: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), reunindo os partidários do 

governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), reunindo a oposição.  

Em 1966, por conta da insatisfação do regime com as últimas eleições, instaurou-se o 

AI-3, decretando que as eleições para governador seriam feitas pelos deputados estaduais; e 

os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores. Nesse mesmo ano, o AI-4 

também foi instaurado, implementando uma nova Constituição no Brasil.  

Também foi criada a Lei de Segurança Nacional. Com essa lei, os militares podiam 

prender ou expulsar do país qualquer pessoa que se opusesse ao governo.  

Em 1967, o general Artur da Costa e Silva foi eleito presidente. A economia 

melhorou, pois com o PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), houve a tentativa de 

contenção do processo inflacionário e a retomada do crescimento econômico nacional. O 

governo empreendeu mudanças que reduziam o consumo por meio do congelamento salarial e 

da abertura da economia ao capital estrangeiro e favoreceu os trabalhadores especializados de 

classe média abrindo a concessão de créditos para que estes pudessem viver uma esperançosa 

possibilidade de consumo. Por outro lado, a repressão e as perseguições políticas aumentaram.  

Por causa da morte do estudante Edson Luís pela Polícia Militar em um restaurante no 

Centro do Rio de Janeiro e pela ocorrência de novas violências, houve uma grande 

mobilização que reuniu estudantes e setores representativos da Igreja e da classe média, em 

junho de 1968, na Passeata dos Cem Mil.  
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Em abril de 1968, setores sindicais lideraram uma greve em Contagem. Esta teve um 

resultado positivo, pois o regime acabou fazendo concessões frente às reivindicações 

trabalhistas. Nesse mesmo ano, os primeiros grupos da luta armada – como o Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, entre outros – 

começaram a agir. Fatos como duas greves operárias agressivas, uma bomba colocada no 

consulado norte-americano em São Paulo, e diversas expropriações foram suficientes para 

verificar que o movimento poderia estar se perdendo e era hora de criar novas estratégias para 

acabar com os subversivos. Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva baixava o AI-5, 

fechando o Congresso. O balanço feito por Schwarz (1978) aponta para o florescimento da 

circulação teórica e artística do ideário esquerdista até 1968, quando o governo precisou 

liquidar a própria cultura viva do momento:  

 

 
Durantes estes anos, enquanto lamentava abundantemente o seu 

confinamento e a sua impotência, a intelectualidade de esquerda foi 

estudando, ensinando, editando, filmando, falando etc., e sem perceber 

contribuira para a criação, no interior da pequena burguesia, de uma geração 
maciçamente anti-capitalista. A importância social e a disposição de luta 

desta faixa radical da população revelam-se agora, entre outras formas, na 

prática dos grupos que deram início à propaganda armada da revolução. O 
regime respondeu, em dezembro de 68, com o endurecimento. (SCHWARZ, 

1978, pp. 62-63)  

 
 

 O AI-5, diferentemente dos atos anteriores, não tinha prazo de vigência, apresentava-

se como uma medida permanente. O presidente da República voltou a ter poderes para fechar 

provisoriamente o Congresso. Os poderes legislativo e judiciário continuavam funcionando, 

embora submissos aos generais presidentes. Este ato institucional acentuou as relações tensas 

e conflituosas entre o regime ditatorial e os intelectuais da época, porque estabeleceu-se a 

censura aos meios de comunicação. Foi extinto o habeas corpus. A tortura passou a ser 

prática disseminada e institucionalizada por uma política de Estado. E é reconhecida a 

existência de uma guerra revolucionária no país, pois, para controlar intelectuais que se uniam 

e triunfavam moralmente sobre o governo através da propaganda, foi preciso que o 

policialismo se tornasse extremamente pesado:  

 

 

Cresce em decorrência o peso da esfera ideológica, o que se traduziu em 

profusão de bandeiras nacionais, folhetos de propaganda, e na instituição de 

cursos de ginástica e civismo para universitários. Subitamente renascida, em 
toda parte se encontra a fraseologia do patriotismo ordeiro. (SCHWARZ, 
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1978, p. 72) 

 

 

 Até o fim de 1969, outros doze Atos Institucionais foram publicados. Nesse ano, Costa 

e Silva adoeceu e chegou ao poder o general Emílio Garrastazu Médici.  

 Médici realizou obras monumentais e investiu em propagandas para neutralizar a 

massa da população que vivia uma rotina aceitável nesses anos de prosperidade econômica 

(FAUSTO, 2015, p. 267). Intitulado “anos de chumbo”, o período em que Médici esteve no 

poder também foi marcado pelo milagre econômico brasileiro e pelas celebrações esportivas 

patrióticas de 1970.  

 A luta armada acabou assumindo a forma da “guerra de guerrilhas” e três focos 

guerrilheiros acabaram sendo criados no interior do Brasil. O movimento mais popular foi o 

do Araguaia, que acabou sendo descoberto pelo exército em 1972 e destruído em 1975, na 

maior operação militar organizada pelo exército brasileiro desde a Segunda Guerra Mundial. 

Por outro lado, houve expressivas conquistas na guerrilha urbana. Organizada por Carlos 

Mariguella, operava na região das grandes capitais. Para conseguir combater a guerrilha 

urbana, o exército não pôde usar pára-quedistas ou helicópteros, como fez na guerrilha rural. 

A arma encontrada foi a obtenção de informações, o que colaborou para o crescimento dos 

órgãos de informação das forças armadas e para o uso indiscriminado da tortura.  

 O chamado “choque do petróleo” desencadeou uma crise mundial em 1974. O 

aumento do petróleo no mercado mundial afetou diretamente a economia brasileira. O país 

vivia uma crise financeira e a inflação voltou a crescer. O fim do milagre econômico ainda 

teve como causas a diminuição dos investimentos internos e externos e do consumo no Brasil.  

 Em março desse mesmo ano, o general Ernesto Geisel subiu ao poder e teve como 

principal projeto a abertura política, ou seja, o processo de redemocratização “lento, gradual e 

seguro”. Também foi em 1974 que a personagem do livro em questão despareceu junto com 

seu marido.  

 Em 1978, Geisel anistiou os exilados políticos, a Lei de Segurança Nacional foi 

abrandada e, em 1979, o AI-5 foi revogado. Além disso, o Congresso aprovou a Lei da 

Anistia, perdoando todos os presos ou exilados acusados de crimes políticos. Porém, a lei não 

incluía os considerados culpados por atos terroristas e luta armada contra o governo, mas 

incluiu todos os militares que cometeram violências durante a repressão.  

 Nesse mesmo ano, trabalhadores da região do ABC paulista deram início a uma série 

de greves que mobilizaram milhares de operários e conquistaram grande parte da população. 

As reivindicações defendiam as eleições diretas em todos os níveis da sociedade, o que 
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justifica o apoio da população ao movimento. 

 Embora a guerrilha tivesse sido derrotada, os militares de linha dura ainda caçavam 

subversivos. Por conta da política de abertura empreendida por Geisel, muitos chefes militares 

se sentiram ameaçados e passaram à ofensiva atacando alguns líderes da abertura e 

inventando “inimigos”. Não cessou também a prática da tortura seguida do desparecimento 

inexplicável de pessoas assassinadas pelo regime, como foi o caso do jornalista Vladimir 

Herzog.  

 O regime acabou conseguindo conter parcialmente essa violência através de decisões 

tomadas pelo então presidente. Uma delas foi a demissão do general Ednardo D’Ávila do 

comando do II Exército e do ministro do Exército, Silvio Frota.  

 Em 1979, Figueiredo ascendeu ao poder. Seu governo consolidou a abertura política 

do Brasil e iniciou o processo que acabaria com a ditadura militar, promovendo a anistia e 

as eleições diretas para o Congresso e os governos dos Estados. Teve fim o bipartidarismo e 

ocorreu a campanha para as eleições diretas.  

 Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral se reuniu para eleger, indiretamente, o 

novo presidente do país, Tancredo Neves, e chegava ao fim o governo militar no Brasil.  

 O panorama traçado dá conta de relatar fatos registrados e documentados como 

oficiais na história do Brasil. Mas não dá conta de relatar sobre a dor de quem foi morto, 

torturado e humilhado pelo sistema ditatorial. É na literatura que poderemos encontrar o grito 

de quem foi silenciado. A pergunta que se faz é: como recompor ficcionalmente uma 

experiência perturbadora e dolorosa como esta? O livro K. – Relato de uma busca apresenta a 

história da busca por uma desaparecida política utilizando a fragmentação como marco 

constituinte de um tempo, de uma forma de lidar com a história e de um jeito de contar os 

acontecimentos. No livro, existe uma recusa em partir do todo, em falar de forma geral sobre 

a ditadura, em levantar uma bandeira. Parte-se de um acontecimento da vida privada de K. e, 

por meio de uma desastrosa falta de continuidade, aparecem fragmentos diversos que tentam 

dar conta de representar o universo transformado em irracionalidade pela ditadura. É através 

do barulho de muitas vozes, da fusão de gêneros e de um conjunto de fragmentos 

aparentemente caóticos que o livro tenta representar na ficção um momento histórico 

completamente estilhaçado.  

 

2.2 Uma busca em estilhaços  

 

 Para poder mostrar outros lados de um acontecimento histórico repleto de lacunas, de 
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vazios e de silêncios, é preciso examinar e interpretar os elos de silêncio e fala. Assim, há que 

tecer essa outra versão com fragmentos, pois abarcar a totalidade não será possível, restando a 

tentativa de desmitificar o valor “puro e sagrado” conferido ao conceito de “fatos” que a 

história elege como únicos e verdadeiros.  

 

 

Ao se ocupar não só da realidade histórica como também de sua 
possibilidade, da expectativa do seu vir-a-ser, o romancista escapa às 

verdades oficiais e trabalha os fatos com a maleabilidade necessária para o 

seu desvendamento, Sendo assim, a literatura pode dar conta, com 

desenvoltura, da história dos vencidos, daqueles que sonharam, que 
planejaram, mas que não fizeram os fatos. (DALCASTAGNÈ, 1996, p. 48)  

 

 

 O jogo de leitura proposto pelo livro é dilacerar – personagens, histórias, vozes, 

tempos – para refazer. Em meio a uma narrativa despedaçada, entrecruzada pelas vozes de 

outros personagens focalizadores, não há caminho de leitura pré-determinado. Só se pode 

afirmar que o livro aponta para uma leitura que foge de qualquer totalidade. Há a omissão de 

informações subentendidas ou que podem ser construídas no decorrer do livro, bem como 

passagens que apontam para acontecimentos extra-ficcionais. Fragmentos são somados uns 

aos outros não para resultarem em um sentido total, mas para se encadearem em um conjunto 

de informações simultâneas, e muitas vezes descontínuas, criando uma visão caótica de uma 

época estilhaçada em muitos aspectos.  

 A sobreposição de elementos desordenados estabelece a própria constituição do livro: 

o relato de uma busca. Buscar alguém que sumiu sem deixar pistas em um sistema que 

funcionava sem dar explicações requer que se averiguem diversos locais, situações e 

depoimentos para tentar achar o elo que guiará a procura. Porém, a multiplicidade de 

informações inapreensíveis, que beiram ao absurdo, abre-se a outros infinitos significados. A 

incompletude manifestada na técnica da fragmentação também corresponde à inconclusão da 

busca pela desaparecida.  

 Benjamin, em seu texto Sobre o conceito de história (2012), trata do historicismo de 

forma negativa, pois este ideal de pesquisa vê o passado como uma imagem eterna, tal como 

ele de fato foi, e de uma perspectiva dos que venceram, da cultura dominante. Opondo-se a 

isso, o autor fala sobre o materialismo histórico, em que haveria uma perspectiva qualitativa 

do tempo, privilegiando a vivência dos que fracassaram, trazendo à tona a memória dos 

fracassos tal como ela é lembrada hoje: “A história é objeto de uma construção cujo lugar não 

é o tempo homogêneo e vazio, mas o preenchido de ‘tempo de agora’” (BENJAMIN, 2012, p. 

249).  
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A versão oficial do que foi a ditadura no Brasil, assim como as versões oficiais de 

qualquer acontecimento histórico, podem ser motivadas por interesses de classes. O livro em 

questão resgata um dos princípios construtivistas do materialismo histórico: a rememoração 

por parte dos que foram vencidos. A partir de estilhaços do passado, a memória vai sendo 

reconstruída, enquanto os personagens tentam entender a dimensão de suas ruínas. O livro se 

deixa impregnar, portanto, pela pluridiscursividade, pelo discurso do outro, por um mural de 

personagens que vão expor suas diferentes posições. Há as marcas do discurso oficial sendo 

repetidas por indivíduos que cumpriam ordens e por personagens representativos da opressão 

e há também as marcas do discurso dos militantes – embora não sem algumas críticas – que 

acreditaram que a luta seria o melhor caminho para ver o país livre, mas que se encontraram 

em algum momento sem rumo.  

O autor consegue unir a lembrança individual, familiar, à memória coletiva, 

patrimônio histórico que pertence a toda a sociedade brasileira. Através de uma estrutura que 

foge da linearidade para organizar os diversos fios construtores do relato, o autor vai se 

opondo às formas tradicionais de contar a história oficial e, vai criando continuidade a partir 

de fragmentos da história de um país que ficou na sombra por muitos anos. A história em si é 

incapaz de ser inteiramente dominada por um homem que se proponha a relatá-la, porém, 

quando se dá voz aos silenciados, a muitos homens e mulheres que não foram protagonistas 

em sua construção, mas que foram diretamente massacrados por sua violência física e/ou 

psicológica, tem-se mais do que uma forma de resistir, tem-se a tentativa de reapropriação 

dessa história.  

O enredo se inicia quando K. sente que há algo estranho com a ausência da filha por 

muitos dias e resolve ir até o campus da universidade em que ela trabalha. Conversa aos 

sussurros com as amigas da moça, que lhe informam sobre seu desaparecimento, sobre 

desconhecidos frequentando o campus e perguntando por ela: “Falavam aos sussurros, sem 

completar as frases, como se cada palavra escondesse mil outras de sentidos proibidos.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 15). É a nova ordem silenciadora em vigor.  Já se estabelece, desde 

então, um clima de hesitação, já que informações não podem mais ser ditas normalmente. O 

pai vai a uma reunião com os familiares dos desparecidos políticos, organizada por um 

arcebispo. Lá, entra em contato com muitos relatos de familiares desesperados que procuram 

seus parentes que desapareceram sem deixar vestígios. Tem-se aí o que parecia ser a única 

forma de entender o todo, o universo caótico que se exibia na frente de cada um na reunião: os 

fragmentos de informação. Há a tentativa de encontrar uma verdade oculta por trás desses 

estilhaços de histórias pessoais e da própria memória de K. “Mais relatos de sumiços, todos 
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queriam falar. E queriam ouvir. Queriam entender. Talvez do conjunto de casos surgisse uma 

explicação, uma lógica, principalmente uma solução, uma maneira de pôr fim ao pesadelo.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 21). Não se sabia o que realmente estava acontecendo, o motivo pelo 

qual as pessoas desapareciam. Então, a esperança de uma explicação viria apenas ao olhar 

todos os pequenos pedaços de história que cada familiar tinha para contribuir.  

Em outra passagem, a moça desaparecida e seu marido, ao descobrirem que poderia 

haver algum traidor entre eles na organização, recolhem alguns objetos para fugir de onde 

vivem. Em uma sacola, há alguns documentos de denúncia, alguns pedaços de uma verdade 

abafada, escondida. O casal foge e leva consigo fragmentos de história na tentativa de um 

último suspiro de resistência:  

 

 
Numa sacola maior, de lona, despejam documentos arduamente elaborados 

de denúncia, os que consideram mais valiosos. A lista dos duzentos e trinta e 

dois torturadores, que jamais serão punidos, mesmo décadas depois de 
fartamente divulgada, mesmo décadas após do fim da ditadura; os 

manifestos dos presos políticos, o dossiê das torturas, o relatório prometido à 

Anistia Internacional. E também a pasta de recortes de jornais sobre os 
hábitos e rotinas de empresários apoiadores dos centros de tortura. 

(KUCINSKI, 2014, p. 27)  

 

 

O narrador critica a impunidade deixada como rastro das atrocidades cometidas na 

ditadura. Os pedaços de provas contra o regime ditatorial foram guardados devido a uma 

escassa esperança de fazer justiça em algum momento futuro. Porém, como a narração ocorre 

em dois momentos, o leitor toma conhecimento de que, mesmo depois de divulgadas, as 

provas tão cuidadosamente guardadas não serviram para nada.  

Há um momento no livro em que K. mexe nas fotografias de Ana e se depara com 

fragmentos, “vestígios preciosos, pedaços da vida da filha” (KUCINSKI, 2014, p. 115) que 

contam um lado oculto, misterioso, da desaparecida, uma vida em que ele não fazia parte. 

Novamente há indícios de que os estilhaços contam uma história. Neste caso, não é a história 

coletiva, mas a particular da Ana. O personagem K. repara que nunca havia montado um 

álbum de fotografias de sua própria filha e isso o aflige. Dando-se conta de que os pequenos 

pedaços de vida, quando juntos e organizados, narram uma existência, percebe que perdeu a 

oportunidade de ter o registro de imagens de alguns momentos que contariam melhor a 

história da filha desaparecida.  

Em “Livros e expropriação”, há a história de um rapaz que roubava livros em livrarias 

e sebos de São Paulo. Gostava de tudo, mas preferia os clássicos do marxismo. Roubava-os 
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para pôr em prática a subversão pregada pelos livros. Quando os militares saíram às ruas 

suspendendo os direitos dos civis, ele e alguns amigos recolheram livros, panfletos e jornais 

em escritórios e livrarias dos partidos de esquerda. Como o exemplo do casal anteriormente 

citado, o rapaz também tentou recolher fragmentos de história para resistir: “[...] como quem 

remove a lugar mais seguro um arsenal de guerra, para não cair em mãos inimigas.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 53). Depois disso, foi capturado e também desaparecido pelos 

militares. Deixou sua biblioteca de livros expropriados e, na primeira página de todos, assinou 

seu nome e a data da expropriação. Seus livros representam os fragmentos de um trajeto 

revolucionário e a fragmentação de sua própria existência, são os estilhaços de si.  

O personagem Rodriguez, que fazia parte de uma organização de oposição ao governo, 

lista algumas faltas e erros da organização e aponta a visão fragmentária da realidade como a 

culpada pela alienação dos membros da resistência:  

 

 

O que mais me impressiona hoje é a nossa perda gradativa da noção de 
totalidade, não ver o todo. E ao não ver o todo, não ver as relações entre as 

partes, as contradições, as limitações. Ficamos cegos; totalmente alienados 

da realidade, obcecados pela luta armada. (KUCINSKI, 2014, p. 178)  

 
 

 Os militantes de esquerda, após tantas feridas políticas, após “a queda do ponto” 

(KUCINSKI, 2014, p. 24) – momento em que se desdobra a traição de um dos membros da 

organização do casal que desapareceu –, após o dilaceramento do grupo e da morte de seus 

líderes, não viam mais sentido em sua resistência ao governo. As prisões mentais às quais 

ficaram sujeitos por conta da repressão foram capazes de fazer os sobreviventes perderem o 

entendimento geral da situação política brasileira da época.  

Ainda hoje não é possível ver o todo, mas entrar em contato com o discurso não oficial 

de tantos personagens dilacerados permite ao leitor colocar em questão o discurso único do 

poder. Cada versão diferente dessa época doente que foi a ditadura brasileira, das violências 

políticas gratuitas cometidas pelo aparato repressor, é um desmentido da história que vem 

sendo passada pelos livros e pelo próprio governo, é a história dos silenciados, dos 

derrotados.  

 E, pela sua própria condição de silenciamento e derrota, essa nova abordagem 

histórica, diferente da oficial, não é imposta, nem se quer como verdade absoluta. Ela não 

oferece respostas nem pretende explicar a resistência a uma luta que já se encontrava perdida. 

Funciona mais como fonte de indagações, como ponto de partida para, décadas depois do 

suposto fim do regime ditatorial, conceder ao leitor uma posição incômoda ao ter que repensar 
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os “fatos” dados como verdadeiros do sistema repressivo que no último capítulo do livro, 

datado de 2010, se encontrava “ainda articulado” (KUCINSKI, 2014, p. 182).  

 

2.3 O fragmento como unidade essencial 

 

 A construção plural da abordagem desse momento histórico doloroso é reforçada, no 

livro em estudo, pela pluridiscursividade: são vozes, linguagens e estilos diferentes que 

tentam contar um pouco das muitas situações que ajudam a compor o tecido narrativo. As 

vozes perdidas em meio à história dos vencedores se fazem ouvir através de um texto híbrido, 

que mescla gêneros textuais transgressores dos limites convencionais da classificação 

literária. Esses múltiplos desdobramentos da história não oficial são postos em cena para 

alcançar os diferentes pontos de vista que confluem em um caleidoscópio, em que há uma 

simultaneidade de informações novas para serem vistas a fim de romper o silêncio deixado 

pelo regime ditatorial. Tem-se, assim, formada “uma montagem de vários discursos de 

narradores diferentes, que se entrecruzam, alinhavam-se e se complementam, compondo um 

tecido final em que o fragmento é a unidade essencial da tessitura.” (PELLEGRINI, 1996, p. 

82).  

O autor do livro é conhecido por sua intensa produção de contos curtos, como no livro 

Você vai voltar pra mim e outros contos, publicado em 2014. Os capítulos de K. – Relato de 

uma busca também funcionam como micro-contos autônomos. Essa escrita em fragmentos 

exige a postura ativa do leitor na produção de sentidos. O romance reconstitui várias vozes em 

dialogismo. Cada voz constitui apenas uma, entre a pluralidade de versões sobre os fatos 

narrados. Para se chegar a essa ideia plural da ditadura, é preciso unir todos os fios de relatos 

polifônicos dos 29 capítulos – que podem funcionar como contos autônomos – e tecer o relato 

do “não-dito” (ECO, 1986, p. 36), daquilo que não se encontra manifestado na superfície, no 

nível da expressão, mas é resultado da soma das experiências presentes na obra. 

 
 

O texto está, pois, entremeado de espaços brancos, de interstícios a serem 

preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espaços e interstícios seriam 

preenchidos e os deixou em branco por duas razões. Antes de tudo, porque 
um texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) [...]. Em segundo 

lugar, porque, à medida que passa da unção didática para a função  estética, 

o texto quer deixar ao leitor a iniciativa interpretativa [...]. Todo texto quer 
que alguém o ajude a funcionar. (ECO, 1986, p. 37) 

 

 

 O texto postula o leitor como “condição indispensável [...] da própria potencialidade 
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significativa.” (ECO, 1986, p. 36). E a união desses fios soltos, presentes na construção em 

fragmentos, é a tessitura da memória de uma época repleta de “não-ditos”.  

 O primeiro e o último capítulo apresentam o narrador-personagem, que é o irmão da 

desaparecida e ambos são datados de 31 de dezembro de 2010, quando o autor acabava de 

escrever o livro. Eles servem para situar o leitor em situações absurdas pós-ditadura. A 

primeira são as cartas de banco em nome da desaparecida que continuam chegando até a casa 

do autor, comprada após a morte da irmã. A outra é o relato de um telefonema de uma mulher 

informando que a moça estaria no Canadá. De acordo com o narrador, esse telefonema seria 

uma reação à mensagem transmitida pelas televisões da OAB, na qual uma atriz fez o papel 

da desaparecida. “O telefonema da suposta turista brasileira veio do sistema repressivo, ainda 

articulado.” (KUCINSKI, 2014, p. 182). A voz do irmão da moça apresenta ao leitor a 

angústia, que tem como grande representante a palavra “ainda”, de quem sofre até hoje com 

um sistema que não parou de torturar os sobreviventes amargurados sem notícias de seus 

entes desaparecidos.  

 No capítulo “Carta a uma amiga”, o narrador personagem é a própria desaparecida, 

que escreve uma carta para uma amiga antes de a tragédia acontecer. Fala sobre um momento 

em que ela e o companheiro estão ficando a maior parte do tempo reclusos dentro de casa, por 

conta do risco de serem pegos: “sinto um perigo me rondando” (KUCINSKI, 2014, p. 47). 

Fala também sobre as prisões dentro do campus e sobre um tipo de medo que os faz 

prisioneiros dentro de casa e para o qual não há motivo nem explicação, mas sente que estão 

caminhando para onde não há saída, enquanto o restante das pessoas se mantém alheias a 

tudo:  

 
 

O clima está muito pesado. Como sair disso? Não sei como sair, só sei que, 

se antes havia algum sentido no que fazíamos, agora não há mais [...]. Todos 

fingem que a vida continua normal, todos fazem de conta que nada está 
acontecendo. (KUCINSKI, 2014, pp. 47-49).  

 

 

Essa hipocrisia sobre a qual Ana conta para a amiga, em que, apesar das prisões no 

campus, todos fingem não estar acontecendo nada, é retomada no capítulo “A reunião da 

Congregação”. Neste, os membros do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 

discutem sobre o pedido de rescisão do contrato da desaparecida, que era professora de lá, por 

abandono de função. Demitiram a professora como se ela fosse relapsa, como se não 

soubessem de seu sequestro. O texto mescla partes que seriam imaginadas pelo autor sobre o 

que cada membro estava pensando – “Não sabemos o que passou pela sua cabeça durante a 
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reunião, podemos apenas imaginar” (KUCINSKI, 2014, p. 152) – a partes que foram retiradas 

da ata. De acordo com Figueiredo (2017), este é o capítulo mais factual por expor todos os 

nomes dos professores e utilizar trechos originais da ata (FIGUEIREDO, 2017, p. 133).  

 

 

Este relato foi imaginado a partir da ata da reunião transcrita nos trechos 
citados a seguir. Muitos anos depois, a reitoria anunciaria de público a 

injustiça da demissão da professora. Mas nunca admoestou nenhum dos 

envolvidos, nunca resgatou suas dívidas com a família, Os presentes a esta 
reunião da Congregação nunca se desculparam. (KUCINSKI, 2014, p.152)  

 

 

Outras falas que ecoam no livro são a de um subordinado e da amante do Fleury, a do 

próprio delegado, a do genro de Ana, a de um militante e a de Jesuína (empregada da casa da 

morte). São vozes que não só apontam críticas às atitudes dos militares, como também às 

atitudes dos militantes de esquerda. Interessa perceber como cada ponto de vista carrega 

conteúdo ideológico, moral e ético.  

É importante notar que temos a representação de vozes de pessoas que fizeram parte 

do sistema repressor direta e indiretamente – uma delas, inclusive, é nomeada e bem 

conhecida, o Fleury. Ele atuou como delegado do DOPS de São Paulo e ficou conhecido por 

perseguir e torturar comunistas durante a ditadura. No livro, sua voz apresenta ao leitor táticas 

de tortura psicológica pensadas para intensificar a dor dos parentes dos desaparecidos e 

anuncia a abertura política e o medo de que as provas que o incriminam sejam divulgadas, por 

isso a necessidade de limpar os arquivos.  O subordinado do Fleury aponta contradições na 

conduta do delegado, uma vez que ele não entende o motivo pelo qual se faz necessário matar 

os considerados subversivos com total frieza, mas é preciso resguardar a vida de uma cadela. 

A amante do Fleury expõe a história e as chagas do seu relacionamento; e relata situações 

mais pessoais, particulares do delegado. E é pela voz de Jesuína, em conversa com uma 

terapeuta, que se descobrem os detalhes do funcionamento da Casa da Morte – local onde 

levavam os presos políticos para serem torturados e assassinados por militares – e da morte da 

filha de K.  

Nota-se que há também a representação de vozes de quem esteve ao lado de uma das 

organizações que resistiram ao regime ditatorial e a de quem sofreu com a perda de um filho 

pelo mesmo regime. São as vozes dos que foram irreversivelmente calados.  

O militante que fala no penúltimo capítulo do livro é Rodriguez, marido de Ana, 

identificado por esse nome em capítulos anteriores. A sensação de não saber mais o motivo 

pelo qual se estava lutando, resistindo e punindo traidores fica explícita na mensagem escrita 
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por um dos membros de uma organização. Da mesma forma que o subordinado do Fleury 

apresenta indícios de críticas, de questionamentos ao aparato repressor, o militante de 

esquerda critica a própria atuação de sua organização.  

E, somada à angústia que acompanhamos do personagem central, o pai da 

desaparecida, há a voz do pai do também desaparecido. A voz de K. só aparece no livro 

através de falas em discurso direto, tendo em vista que o foco narrativo é, na maioria dos 

capítulos, em terceira pessoa. Porém, no capítulo “Os desamparados”, há a voz do pai do 

rapaz que desapareceu junto com a filha de K. Ele conta sobre como a vizinhança mudou o 

tratamento para com sua família depois que a foto da moça, esposa de seu filho, apareceu num 

anúncio de jornal. A voz dele é a voz sufocada de todos os familiares que perderam seus entes 

para o sistema repressor cruel: “[...] não é certo, os filhos é que deveriam enterrar os pais e 

não os pais enterrarem os filhos, pior que nem isso, nem enterrar podemos.” (KUCINSKI, 

2014, p. 87). 

Todas essas vozes espalhadas pelo livro não dizem apenas uma coisa, não contam 

apenas uma história. Os relatos de cada personagem apontam para sua própria ficcionalidade 

e renunciam a uma perspectiva absoluta e única sobre a realidade. Diante de um leitor que 

tenta entender o que realmente aconteceu, aparecem vozes incapazes de apreender o 

significado de suas próprias atitudes e a dimensão de suas tragédias naquele momento. Deixar 

falar todas essas vozes no texto marcado pela fragmentação e sua descontinuidade permite ao 

leitor perceber o quanto de ficção pode existir nos discursos oficiais e tomar a narrativa como 

prática geradora de novos significados. Com pequenos fragmentos formados pelas mais 

diversas vozes, o livro é capaz de apresentar, a cada movimento, combinações variadas de 

versões sobre a história da ditadura brasileira.  

 

2.4 Separar o inseparável: o dilaceramento da subjetividade 

 

Todos os aspectos examinados anteriormente contribuem para evidenciar um livro 

marcado por traços de fragmentação na constituição múltipla do relato e do contexto 

histórico. Considerando as práticas usadas pelos militares na época para obter confissões, o 

estilhaço na narrativa é também de ordem da escolha dos conteúdos. Desse modo, pode-se 

afirmar que o livro aborda a questão da fragmentação também inscrita no corpo, através da 

tortura.  

A tortura é um instrumento de repressão cuja finalidade é provocar o sofrimento do 

sujeito. De acordo com a convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
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desumanos ou degradantes da ONU, em 1984, a tortura é  

 
 

qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é 

infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de 
uma terceira pessoa informações ou confissão; de puní-la por um ato que ela 

ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de 

intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou por qualquer razão 

baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento 
é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no 

exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu 

consentimento ou aquiescência. (ONU, 1984)  
 

 

A tortura foi o método de repressão amplamente utilizado durante o regime ditatorial 

no Brasil, a fim de causar sofrimentos intoleráveis no corpo de algumas pessoas, para poder 

afetar sua mente e obter delas informações ou transformar suas ideologias. De acordo com 

Hissa (2013), o corpo é “anúncio de movimento; detonador de ações e memórias; dentro-fora; 

interno-externo; inexaurível” (HISSA, 2013, p. 56). E é justamente por conta disso que, em 

nome de uma suposta segurança nacional, o corpo dos considerados “subversivos” foi alvo de 

cruéis torturas em nome da democracia de um regime que foi qualquer coisa, menos 

democrático. Foi a despersonalização experimentada através de dores insuportáveis.  

Duarte-Plon (2016), baseada no relatório da Anistia Internacional, enumera os tipos de 

suplício que estavam a disposição do torturador:  

 

 

choques elétricos nos olhos, na boca, nas partes genitais (vagina, pênis e 
ânus); introdução de um bastão no ânus; afogamento; injeção do “soro da 

verdade”; telefone (tapa nas orelhas); pau de arara (nu, suspenso, a cabeça 

pendendo para baixo, braços e calcanhares atados numa barra de ferro, o 
preso é espancado e submetido a choques elétricos durante horas); o preso é 

despertado de hora em hora durante a noite; o preso era levantado para um 

local isolado, com um capuz preto na cabeça, para simulação de fuzilamento; 

mulheres eram espancadas e chicoteadas em todo o corpo, inclusive nas 
partes genitais; privação de luz natural durante o dia e iluminação artificial 

durante toda a noite. (DUARTE-PLON, 2016, p. 74) 

 
 

Os agentes da repressão se viram desafiados pelo que consideravam ser o “inimigo 

interno” que estaria escondido entre as pessoas e que precisava ser descoberto. Para isso, era 

preciso torturar para obter informações. O coronel Ustra, comandante do DOI-Codi de São 

Paulo, em um livro de memórias, afirma: “E necessário explicar [...] que não se consegue 

combater o terrorismo amparado nas leis normais, eficientes para um cidadão comum. Os 

terroristas não eram cidadãos comuns”(USTRA, 1987, p. 157). E por serem incomuns, por 
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possuírem conduta negativa em relação ao regime, os interrogatórios precisavam vir 

acompanhados das práticas de tortura, para que eles contassem tudo sobre suas supostas 

organizações. Nas palavras do ex-presidente Geisel: “Não justifico a tortura, mas reconheço 

que há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a praticar a tortura, para obter 

determinadas confissões e, assim, evitar um mal maior!” (D’ARAÚJO & CASTRO, 1997, pp. 

224-225).  

Pellegrino (apud in BRASIL: NUNCA MAIS) afirma que o objetivo da tortura é 

separar o inseparável: corpo e mente, o “interno-externo” através de um sofrimento 

insuportável. É a fragmentação, o dilaceramento da subjetividade.  

 
 

[a tortura] procura, a todo preço, semear a discórdia e a guerra entre o corpo 

e a mente. Através da tortura, o corpo torna-se nosso inimigo e nos persegue. 
É este o modelo básico no qual se apoia a ação de qualquer torturador. (...) 

Na tortura, o corpo volta-se contra nós, exigindo que falemos. Da mais 

íntima espessura de nossa própria carne, se levanta uma voz que nos nega, na 
medida em que pretende arrancar de nós um discurso do qual temos horror, 

já que é a negação de nossa liberdade. O problema da alienação alcança, 

aqui, o seu ponto crucial.  A tortura nos impõe a alienação total de nosso 

próprio corpo, tornando estrangeiro a nós, e nosso inimigo de morte. (...) O 
projeto da tortura implica numa negação total – e totalitária – da pessoa, 

enquanto ser encarnado. (BRASIL: NUNCA MAIS)  

 
 

 Maren e Marcelo Viñar (1992) afirmam que o grau intolerável de dor causado pelas 

torturas pretendia “provocar a explosão das estruturas arcaicas constitutivas do sujeito, isto é, 

destruir a articulação primária entre o corpo e a linguagem” (VIÑAR & VIÑAR, 1992, p.73). 

E isso poderia ser atingido em três etapas: com a destruição dos valores e convicções do 

indivíduo; com a desorganização da relação do sujeito consigo mesmo e com o mundo; e com 

a resolução desta experiência limite (VIÑAR E VIÑAR, 1992, p. 45).  

A violência provocada no corpo fazia com que os torturados traíssem seus ideais e 

entregassem seus companheiros de luta e os lugares secretos onde se encontravam, faziam 

com que o interno fosse traído e eliminado pelo externo, transformando sujeitos em objetos, 

como comprova uma passagem do livro em que a faxineira da casa da morte relata sua 

rememoração do lugar em que as torturas e os esquartejamentos aconteciam: “Vi uns ganchos 

de pendurar carne igual nos açougues, vi uma mesa grande e facas igual de açougueiro, 

serrotes, martelo. É com isso que tenho pesadelos, vejo esse buraco, pedaços de gente. 

Braços, pernas cortadas. Sangue, muito sangue.” (KUCINSKI, 2014, p. 132). 

O trauma é uma lesão, uma ferida que se coloca sobre o organismo ou sobre o 
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psicológico do indivíduo que causa alterações no funcionamento habitual de certos elementos, 

no curso normal de sua saúde. O trauma físico é aquele que abala o corpo. O trauma 

psicológico é aquele que envolve o repúdio à confrontação com a lembrança de algo 

considerado doloroso pelo sujeito. É um dano à estrutura psíquica causado por um evento que 

o sujeito não é capaz de dominar nem integrar suas ideias e emoções em causa. De acordo 

com Seganfredo (2008), o conceito de trauma físico designa feridas abertas ou fechadas no 

corpo. E Freud teria se apropriado do vocábulo na psicanálise para designar uma injúria, algo 

vindo de fora que produz um dano interno. (SEGANFREDO, 2008, p. 06). Ambos são 

causados por acontecimentos externos, porém o trauma psicológico é decorrente de um 

acontecimento que abalou intensamente o indivíduo a ponto de modificar de forma 

considerável seu modo de funcionamento psíquico.  

Se considerarmos a tortura como um trauma, é importante notar suas diferentes 

manifestações em sujeitos afetados por essa violência de forma direta e indireta. É evidente 

que, nas pessoas em que a tortura diretamente foi aplicada, a consequência é o trauma físico e 

psíquico ao mesmo tempo, tendo em vista que, nessas situações, há o dilaceramento do corpo 

e da mente.   

 A personagem Jesuína sofria alucinações por conta de cenas como essa relatada 

anteriormente. Esse capítulo contem alguns pedaços de uma sessão de terapia psicológica. É 

possível observar que ter presenciado ocorrências de tortura criou um trauma psíquico nela – 

um sujeito que se viu afetado por essa violência de forma indireta. Em alguns momentos, ela 

não responde às perguntas da terapeuta, evitando lembrar, reencontrar o passado, as cenas 

traumáticas pela dor insuportável que se associa à rememoração deles. É difícil para a moça 

conciliar o empenho da memória em reencontrar as atrocidades que foram vistas com a 

resistência ao horror. São lembranças indizíveis, de comunicação impossível, neutralizadas 

por um silêncio asfixiante.  

 Outro exemplo de trauma psíquico manifestado em um personagem afetado 

indiretamente pela tortura é o terrorismo psicológico produzido em K. Em uma passagem, o 

pai da moça desaparecida cola-se ao rádio para ouvir a transmissão em que o ministro da 

Justiça Armando Falcão revelaria o paradeiro dos desaparecidos. Ao fim do comunicado, há 

uma referência à filha de K. e seu marido, afirmando que não havia nenhum registro sobre 

eles nos órgãos do Governo. O sistema repressivo dava início à tortura psicológica de K.:  

 

 
Os militares cumpriram a promessa do presidente à luz da doutrina da guerra 

psicológica adversa. Nessa modalidade de guerra, confundir o inimigo com 



45 

 

mentiras é um recurso legítimo; equivalente às cortinas de fumaça da guerra 

convencional. Enganaram-se os que esperavam a relação humanitária de 

vítimas de uma guerra já vencida. Ao contrário, a falsa lista revelou-se arma 
eficaz de uma nova estratégia de tortura psicológica. (KUCINSKI, 2014, p. 

67)  

 

 

Após o ocorrido, seguem-se outros diversos boatos falsos sobre o paradeiro do corpo 

de Ana e de outros desaparecidos disseminados pelos subalternos do Fleury com o intuito 

explícito de criar traumas psíquicos no personagem: 

 

 
[...] O inimigo agora são as famílias desses terroristas. Mas temos que usar 

mais a cabeça, a psicologia, Mineirinho. Temos que desmontar esses 

familiares pela psicologia.  

Você faça o seguinte, Mineirinho, telefone para um desses filhos da puta da 
comissão dos familiares [...] e diz que tem umas desaparecidas que foram 

internadas no Juqueri, internadas como loucas. Diga que a tal professora da 

Química é uma delas [...] (KUCINSKI, 2014, p. 73)  
 

[...] podemos dar a mesma canseira, desmoralizar os porras do mesmo jeito e 

até pior, espalhando que os corpos estão enterrados cada vez em outro lugar. 
Procurar para salvar alguém que ainda pode estar vivo é uma coisa, mas 

procurar um corpo, só para poder enterrar, é diferente. 

[...] Você pega a localização, e passa para esses familiares, do jeito que você 

fez com o Juqueri. Só que agora é o morto, o cadáver.  (KUCINSKI, 2014, p. 
75) 

 

 

 A angústia causada pela incerteza do que aconteceu com a filha, da possibilidade de 

ela ter passado por interrogatórios violentos, de onde possa estar localizado o corpo da 

mesma, torturam K. e vão criando traumas psíquicos nele. O pai de Ana é alvo de um 

terrorismo psicológico articulado pela repressão de forma indireta através de dois agentes: o 

próprio Estado, que omite as informações; e o Fleury, que teme a abertura política e a 

consequente descoberta de seu nome nos documentos ligados às práticas repressivas.  K. se 

transforma, no decorrer do enredo, em um personagem cada vez mais fragmentado, dilacerado 

pela melancolia da falta de informações que o consome.  

A questão que se coloca diante do escritor que pretende abordar o tema da tortura 

como trauma físico e psicológico desenvolvido de forma direta no sujeito é: como verbalizar 

uma experiência irrepresentável? Como fazer isso sem correr o risco de banalizar a 

desumanização causada pela tortura? De acordo com Ginzburg (2010), “Se da experiência do 

trauma for removida a estranheza, o risco é a trivialização, a normalização daquilo que, pelo 

horror que constitui, não pode ser banalizado.” (GINZBURG, 2010, p. 134). É preciso, 

portanto, traçar estratégias para abordar o tema de forma que provoque no leitor a consciência 
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sobre a dimensão terrível da experiência da dor e cause perplexidade para que a violência seja 

sentida como trauma coletivo.  

 Kucinski deixa de lado qualquer relato direto de cenas truculentas de sessões de 

tortura e coloca em cena elementos que despertam a reflexão do leitor: o trauma causado na 

faxineira por ter trabalhado na casa da morte, sabendo do que se tratava tudo aquilo; a 

resistência à tortura; e as consequentes ações dos torturados. O romance trata da tortura em 

quatro momentos diferentes: o primeiro está na voz de um agente infiltrado, que traiu o 

movimento por causa de torturas que sofreu; o segundo é quando a filha de K. escapa da 

tortura; o terceiro é quando a amante do Fleury fala sobre ele ter admitido que torturava; e o 

quarto é uma reflexão sobre os julgamentos dos traidores torturados.  

 O capítulo “Dois informes” começa em tom de descrição com um relatório do agente 

Souza, infiltrado numa reunião da ANL. O objetivo da reunião era propor um inquérito para 

julgar os suspeitos de infiltração no grupo, tendo em vista que as últimas capturas se deviam a 

isso. O agente seguiu as instruções do chefe e apoiou a proposta de justiçamento do delator, 

mesmo com medo de ser desmascarado e temendo seu futuro, ao pensar que não teria mais 

serventia e que poderia ser descartado. No capítulo, o personagem rememora a tortura pela 

qual passou para trair seus companheiros: “Relembrou a noite pavorosa em que arrancaram 

sua unha, disseram que iam arrancar todas, uma a uma, até ele concordar em mudar de lado.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 94). O personagem se vê negado de si mesmo. Seu corpo responde 

contra seus ideais e ele aceita trabalhar como agente infiltrado. A tortura deixa uma marca 

profunda na memória. O trauma adquirido acaba preservando algumas sensações que se 

manifestam, muitas vezes, em lembranças sensoriais.  

Felizmente, por fim, o personagem pensa que não tem mais utilidade para os militares 

e que isso poderia prejudicá-lo ou até mesmo levá-lo à morte. Ele engole o informe que havia 

escrito e cria um novo relatório, um falso, em que acusa o não aparecimento do elemento na 

reunião do comando da ALN/RJ e consequentemente, aborta a operação. Apesar de sua 

condição de traidor, imposta pela dor e pelo sofrimento de sessões de tortura, ele evita 

entregar seus companheiros.  

 Em “A queda do ponto”, há a informação de que há um traidor (o personagem 

comentado anteriormente) entre o grupo do qual Ana e seu marido fazem parte. O casal segue 

algumas instruções que deveriam ser postas em prática quando há casos de traição e, prevendo 

o pior – o risco de serem pegos e submetidos a interrogatórios – inserem uma cápsula de 

cianureto entre os dentes para não entregar seus companheiros sob tortura. (KUCINSKI, 

2014, p. 28). 
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 No capítulo “A terapia”, a faxineira que trabalhava para o Fleury na casa da morte 

conta para a terapeuta que uma vez o delegado pediu para que ela ficasse na cela junto com 

uma presa, a filha do K. De madrugada, a faxineira ouviu o médico chegando e comentou 

com a colega de cela que “quando vem o médico é porque vão maltratar, fazer coisa ruim” 

(KUCINSKI, 2014, p. 130). A personagem, a fim de evitar a tortura e a traição de seus 

companheiros, tirou a cápsula de cianureto que estava escondendo entre os dentes, mastigou e 

caiu morta.  

 É importante ressaltar que, capítulos adiante, K. tenta mostrar a foto da filha e do 

marido a um médico que havia se disposto a reconhecer desaparecidos políticos observados 

por ele em sessões de tortura. Há a sugestão de que tenha sido o mesmo médico mencionado 

anteriormente:  

 

 
Perante o retrato solene de formatura da filha, o médico fez sinal negativo 

peremptório. Não a reconheceu. Confrontado com a segunda fotografia, a do 

rosto sofrido, repetiu a negativa, mas K. sentiu hesitação. Depois, ao ver a 

foto do marido, novo sinal negativo, mas dessa vez K. teve a certeza de que 
o homem se perturbara. Foi por isso que K. repetiu a exibição das 

fotografias. Mas nada. O médico reafirmou não reconhecer nenhum dos dois. 

K. voltou para São Paulo frustrado e infeliz, principalmente porque 
convenceu-se de que alguma coisa o médico sabia, mas não quis revelar. 

Deve ter sido algo terrível. (KUCINSKI, 2014, pp. 116-117)  

 
 

Sabe-se que o livro não pretende ser uma autobiografia ou uma autoficção. Sua 

motivação é baseada em memórias familiares, no desaparecimento da irmã do autor durante o 

regime militar no Brasil, mas não há compromisso em retratar a verdade, até porque o caso de 

Ana rosa Kucinski permanece um mistério. Jamais foi admitido oficialmente que a jovem 

havia sido presa, torturada e morta, e que seu corpo havia sido desaparecido sob as ordens de 

agentes do Estado. O ex-sargento Marival Dias Chagas do Canto, que trabalhou no DOI-

CODI, afirmou, em 1992, que Ana e seu marido foram levados para a casa da morte em 

Petrópolis e provavelmente esquartejados. No livro Memórias de uma guerra suja, Cláudio 

Guerra (2012) afirmou ter levado os corpos de Ana e seu marido da casa da morte: 

 

 
 Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas 

de mordida no corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem 

não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido 
torturados. Não havia perfuração de bala neles. Quem morre de tiro não 

sofre. Morte por tortura é muito mais desumano. (GUERRA, 2012, p. 55) 

 

 



48 

 

Ter deixado Ana escapar da tortura no livro é o triunfo da heroína. A morte por auto-

envenenamento é a salvação de seu corpo e de sua mente na ficção, é uma forma de 

justiçamento. Na concepção de Figueiredo (2017), “o autor introduz uma doce mentira: evita 

imaginar todas as torturas sofridas pela irmã, preferindo dar-lhe uma cápsula de cianureto” 

(FIGUEIREDO, 2017, p.131).  

 Em “Paixão compaixão”, há fala de uma narradora-personagem que conversa com 

uma mãe de um suposto desaparecido político que havia morrido. Ela relata que foi procurar 

um dia o delegado para poder arranjar um passaporte para seu irmão que estava fora do país e 

encrencado com seu exílio. Acabaram transando, ela conseguiu trazer o irmão de volta ao 

Brasil, mas este e o restante da família acabaram por renegá-la devido ao seu envolvimento 

com o delegado. Ela estava ajudando a sua interlocutora a obter informações sobre seu filho 

porque isso a fazia se sentir mais humana. E em meio a esses dois fios narrativos 

emaranhados – a mãe que pede ajuda para saber onde seu filho estava; e a amante do delegado 

que foi rejeitada pela família – há o relato de que o Fleury admitiu uma única vez ter 

torturado:  

 

 
Um dia eu estava lendo o jornal e falei de um artista que chegou a ser preso 

pelos militares e escrevia canções para crianças. E ele falou esse aí é um belo 

filho da puta, não precisei nem acender o cigarro, só falei em buscar o filho 

dele e o cara entregou mais de cinquenta, entregou quem era e quem não era. 
Foi a única vez que admitiu que torturava [...] (KUCINSKI, 2014, p. 109)  

 

 

 O trauma psíquico do personagem causado apenas pela ideia de algum mal acontecer a 

seu filho foi tão intenso que parece ter dispensado a tortura física. É possível que só imaginar 

o filho sendo torturado diante de seu pai tenha sido suficiente para propiciar terror, medo e 

insegurança, condições adequadas para a submissão.  

 No capítulo “Mensagem ao companheiro Klemente”, o personagem Rodriguez conta, 

em carta a Klemente, sobre os sacrifícios de sua organização contrária ao regime e os 

fracassos acumulados até aquele momento por causa dos informantes infiltrados. Retomando 

Pellegrino, sob tortura, a pessoa acaba falando porque a dor e o sofrimento causados fazem 

com que o corpo exija que se fale tudo para que acabe logo. Rodriguez faz uma reflexão sobre 

o julgamento e a punição dada aos companheiros que traíram o movimento porque sofreram 

algum tipo de tortura:  

 

 
Até na justiça capitalista, quando não há unanimidade não se condena à 
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morte. Vocês condenaram sem prova, sem crime tipificado. Incorporaram o 

método da ditadura [...]. Depois vocês executaram o Jaime, mesmo ele 

revelando à direção tudo o que havia contado à polícia sob tortura. Aí, o 
recado era que quem abre, mesmo sob tortura, é um traidor. Como se fosse 

possível julgar quem foi torturado. (KUCINSKI, 2014, p. 180)  

 

 

A reflexão feita pelo personagem leva em consideração a traição do corpo dos torturados. Não 

se pode exigir silêncio de uma mente cujo elemento inexaurível – o corpo – foi alienado.  

 Esses personagens que foram violentamente dilacerados de alguma forma pela tortura 

são postos em cena sem que seja descrita com riqueza de detalhes nenhuma situação 

específica dessa prática. Ao livro lançado décadas depois da ditadura não resta mais chocar os 

leitores pela violência gratuita que era praticada, mas cabe abarcar outros aspectos 

(psicológicos e políticos) da tortura. Também não interessa mais divulgar a lista dos 

torturadores e todos os outros documentos guardados pelo casal, já que as informações que 

restaram do silenciamento imposto não serviram para punir ninguém. Reunindo os estilhaços 

de vidas marcadas por essa violência física e psicológica, é dada ao leitor a possibilidade de 

interpretar os fragmentos e fazê-los alcançar significados maiores do que a informação 

possibilitou.  
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3  O ESQUECIMENTO E A MEMÓRIA DE UM TRAUMA 

 

 

3.1 O mal de Alzheimer nacional 

 

Considerado um mal de Alzheimer nacional (KUCINSKI, 2014, p. 12) pelo próprio 

Kucinski, a ditadura no Brasil se impôs como um esquecimento compulsório. A omissão, por 

parte dos militares, de documentos importantes; o silenciamento das vítimas de práticas de 

tortura; os desaparecimentos sem explicação; a impunidade dos que cometeram crimes 

terríveis e outros tantos fatores traumáticos justificam o fato de esse momento histórico ter se 

transformado em uma gaveta de relatos secretos trancada a sete chaves.  

Aos que sobreviveram, restam a culpa e a melancolia de ter que digerir uma tragédia 

que, por não ter sido esclarecida, se impõe na reflexão: se pudesse fazer algo diferente, tudo 

poderia ter sido evitado? Somado a isso, as indenizações às famílias dos desaparecidos se 

tornam uma manobra para que cada um possa lidar com sua tragédia pessoal sem fazer disso 

uma investigação coletiva, sem que se possa vasculhar o passado como um todo.  

A imposição do esquecimento sobre a filha desaparecida de K. e a dimensão de suas 

derrotas se colocam desde o primeiro capítulo do livro, datado de 2010, quando o narrador se 

apresenta como seu irmão e fala de um evento absurdo: as correspondências de banco que 

ainda chegam em nome de Ana a sua residência, comprada após a morte da irmã. 

 

 

O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe; que foi sequestrada, 
torturada e assassinada pela ditadura militar. Assim como o ignorarão antes 

dele, o separador das cartas e todos do seu entorno. O nome no envelope 

selado e carimbado como a atestar autenticidade, será o registro tipográfico 
não de um lapso ou falha no computador, e sim de um mal de Alzheimer 

nacional. Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos será, 

paradoxalmente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. 

(KUCINSKI, 2014, p. 12) 
 

 

 A questão da guerrilha do Araguaia, por exemplo, é mencionada em uma reunião com 

o arcebispo e os familiares dos desaparecidos. Não se sabe se essa reunião, de fato, ocorreu. 

Mas o autor, sugerindo o que poderia ter acontecido, preenche de memória o que os militares 

afirmavam não ter existido:  

 
 

[...] K. pela primeira vez ouvia alguém falar do Araguaia; ficou sabendo que 

muitos rapazes tinham sido presos pelas Forças Armadas no meio da floresta 
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amazônica e executados lá mesmo.  

O que trazia aquele grupo à reunião era algo insólito. O exército alegava que 

nada disso tinha acontecido, apesar de um dos presos, apenas um, ter 
escapado e testemunhado tudo. (KUCINSKI, 2014, p. 22) 

 

 

  Ao citar a ocasião, Kucinski traz à memória a guerrilha do Araguaia. O relato do 

exército é a tentativa de encobrimento da verdade, é a imposição do esquecimento. Ao mesmo 

tempo em que o rapaz que conseguiu escapar é a personificação dessa memória. 

 Em outra passagem, há novamente a menção à guerrilha do Araguaia e a crítica ao 

sumiço de informações: 

 

 
Hábitos criam valores. A prática da traição e da dissimulação incorpora-se 

ao éthos militar. [...] Degolas em Canudos; execuções de presos rendidos no 

Araguaia, embora crianças ainda, desmembramento de corpos em 1974, para 
fazê-los “desaparecidos”. Ao crime hediondo, segue-se o delito paradoxal, 

para uma organização burocrática, no entanto lógico na nova escala dos 

valores: o da supressão de provas. (KUSCINSKI, 2014, p. 142) 
 

 

 Sobre este caso, de acordo com Figueiredo (2015), em 1993, a força terrestre ainda 

omitia ter dados sobre a morte dos guerrilheiros. Quando a aeronáutica se pronunciou, 

afirmou que muitos deles teriam sido mortos ou desapareceram no Araguaia, segundo a 

imprensa e documentos de entidades de defesa dos direitos humanos. Isto é, as Forças 

Armadas afirmavam saber menos do que a imprensa e entidades de direitos humanos, mesmo 

tendo sido o episódio de maior mobilização militar do país desde sua participação na Segunda 

Guerra. 

 No capítulo “A abertura”, o narrador-personagem é o próprio Fleury, que conversa 

com um interlocutor chamado Mineirinho. Na conversa, ele critica a abertura política tão 

urgente e, em sua fala, menciona o apagamento proposital de registros:  

 

 

[...] a gente entrega a moça e o marido e eles limpam o nosso nome de todos 
os documentos que eles têm lá. Você sabe como é lá, não é, Mineirinho, 

mais dia menos dia esses documentos vão para a imprensa e aí nos fodemos. 

O Robert diz que mudou tudo. Que agora é a hora de limpar os arquivos, não 

deixar prova. [...] (KUCINSKI, 2014, p. 76) 
 

 

 Como o livro transita entre a história do Brasil e o núcleo familiar de K., é possível 

observar também a imposição do esquecimento do caso particular de Ana. A ela foi negado o 

direito de ter uma lápide, porque não existia corpo. E K. começa a sentir que, além do déficit 
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proposital de registros oficiais, também são vetadas algumas lembranças da filha: “A falta da 

lápide equivale a dizer que ela não existiu e isso não era verdade: ela existiu, tornou-se adulta, 

desenvolveu uma personalidade, criou o seu mundo, formou-se na universidade, casou-se.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 79). Logo em seguida, o personagem associa a situação da filha a uma 

situação passada parecida em que também houve a imposição do esquecimento:  

 
 

[...] Ou ele quer dizer que ela não era uma boa judia, uma mulher justa, 

porque o marido era gói? Com esse tipo de argumento negaram às polacas o 
direito ao sepultamento no cemitério da Vila Mariana; elas, que não eram 

bandidas, apenas judias pobres enganadas pela máfia – uma história dolorosa 

por todos escondida; tiveram que criar seu próprio cemitério [...] 

(KUCINSKI, 2014, p. 81) 
 

 

 Desamparado pela ausência da lápide, K. resolve compor um livrinho em memória da 

filha e do genro. Porém, a ideia de usar a literatura como reação ao caráter transitório da 

memória não deu certo, já que o dono da gráfica rejeitou rodar o material do livro. O que o 

personagem faz é aplicar uma espécie de censura, porque a obra continha material subversivo, 

já que se tratava de uma desaparecida política, uma comunista. O dono da gráfica não se 

compadece com a dor do pai que perde a filha porque, ao deixar o material ser rodado em sua 

gráfica, ele estaria automaticamente se envolvendo com a situação, e como consequência, se 

comprometendo também. No clima de intranquilidade criado pelo regime, o dono da gráfica 

toma uma espécie de atitude preventiva e colabora com a imposição do esquecimento dos 

fatos.  

 Como dito anteriormente, o esquecimento também pode ser provocado pela inibição 

de lembranças dolorosas do próprio indivíduo, é o “esquecimento motivado”. Assim acontece 

com Jesuína, moça que fazia uns serviços para o Fleury na casa da morte. Ela afirmava ter 

alucinações devido a sua experiência traumática no trabalho. A resistência da moça em falar 

sobre o que aconteceu também funciona como alegoria do esquecimento motivado da 

sociedade brasileira. “[...] para você sarar, tem que encarar o passado, tem que botar pra fora 

as coisas que te incomodam, que provocam alucinações [...]” (KUCINSKI, 2014, p. 127). É 

preciso que haja uma assimilação psíquica de tudo que ocorreu para que não seja um 

esquecimento motivado, mas que siga a ética do esquecimento teorizada por Nietzsche.  

 Se os casos silenciados não são expurgados, então a melancolia dos que esperam a 

assimilação psíquica de suas tragédias pesssoais não tem fim. Considerando o trauma como 

um dano à estrutura psíquica, já que no momento em que se vive a experiência o fato não 

consegue ser integrado juntamente com suas emoções às recordações, pois a textura psíquica 
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foi rompida, é preciso, para seguir com o futuro, digerir adequadamente o passado para que 

ele não vire trauma, mas lembrança. Isso fica claro no seguinte trecho: 

 

 
Também os sobreviventes daqui estão sempre a vasculhar o passado em 

busca daquele momento em que poderiam ter evitado a tragédia e por algum 

motivo falharam. [...] 
[...] é óbvio que o esclarecimento dos sequestros e execuções, de como e 

quando se deu cada crime, acabaria com a maior parte daquelas áreas 

sombrias que fazem crer que, se tivéssemos agido diferentemente do que 
agimos, a tragédia teria sido abortada.  (KUCINSKI, 2014, p. 168) 

 

 

 Hoje já não há mais os limites criados pela repressão da época, portanto, o alcance 

desse livro representa uma literatura que nos insere na dor dessa memória fragmentada. 

Kucinski resgata esta dor nos colocando frente a frente com a humilhação, a covardia, a 

crueldade e a mentira do sistema ditatorial.  

 Sendo assim, a reconstrução da memória acarretaria na não repetição dos mesmos 

atos. Seria a proposta de uma nova relação social a partir do processo criativo, que seria a 

arte, como forma de intervenção na realidade, como ferramenta de combate ao “mal de 

Alzheimer nacional”.  

 No regime do golpe, Kucinski jamais poderia publicar seu livro devido aos limites 

impostos pelo aparato repressor discutido pelo presente trabalho. Porém, hoje temos em mãos 

um livro que pretende calar esse silêncio. Sevcenko (1999), em uma análise sobre a obra de 

Lima Barreto, diz que “a literatura, [...] fala ao historiador sobre a história que não ocorreu, 

sobre as possibilidades que não vingaram, sobre os planos que não se concretizaram. Ela é o 

testemunho triste, porém sublime, dos homens que foram vencidos pelos fatos” 

(SEVCENKO, 1999, p. 21). Vemos que a literatura do Kucinski resgata uma época que, por 

conta do silêncio ditatorial, não houve. Um período em que homens e mulheres, como Ana 

Kucinski e seu marido, infelizmente, foram vencidos pelos fatos.  

 

3.2 As múltiplas buscas e memórias 

 

 Voltar o olhar para o passado nos permite observar elementos importantes para 

pensarmos o agora e o que há por vir. Porém, falar de memória implica tomá-la não como 

simples mecanismo de registro e retenção, mas como elemento labiríntico em que, na 

tentativa de recompor imagens passadas, depara-se com enganos, incertezas e, como já dito 

anteriormente, esquecimento. É o enfrentamento de lapsos e silêncios jamais resgatáveis. Não 
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se pode simplesmente rememorar o passado tal como ele foi vivido e assegurar a preservação 

da experiência.  

 A escrita é uma ferramenta de reação ao caráter transitório da memória. Mas a 

literatura não se quer como testemunho fiel do que passou, ela é produtora de memórias. Por 

abdicar da totalidade dos fatos e permitir que a dúvida e a incerteza sejam características 

próprias, a literatura preenche os silêncios e lacunas da escrita historiográfica, aborda o 

possível e o impossível da realidade.  

 O livro em questão se propõe a ser um relato. À luz das teorias bakhtinianas sobre 

gêneros textuais, o grupo de Genebra
13

 classificou o domínio social de comunicação do 

gênero relato como a documentação e memorização das ações humanas; e sua capacidade de 

linguagem dominante é a representação, pelo discurso, de experiências vividas, situadas no 

tempo. O relato é composto a partir da memória de alguém, sendo assim, é um texto em que 

predomina a descrição, o trato do visível dos fatos, misturada à criação subjetiva que é própria 

do ato de recordar. E, antes mesmo de o livro ser um relato de uma busca, trata-se da busca 

pela constituição de um relato, ou de vários relatos, para reconstruir a memória coletiva em 

relação ao período ditatorial.  

Para remediar o “mal de Alzheimer nacional”, é preciso memória. E, negando o 

objetivo do catálogo ou do acervo de apenas inventariar a memória, a literatura a inventa e a 

inventaria (cria também um inventário).  

 Para Maurice Halbwachs (1990, p. 54), “um homem para evocar seu próprio passado, 

tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros”. Retomando as 

ideias de Durkheim sobre a determinação social do conhecimento humano, Hallbwachs 

afirma que a memória é fruto do que vivemos e aprendemos no coletivo, ela é tratada como 

fenômeno social. Sendo assim, a memória não é puramente individual, mas “cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” (HALBWACHS, 1990, p.51). O 

livro de Kucinski tece sua rede memorialística, principalmente, através dos desdobramentos 

de pontos de vista narrativos. Cada micro-relato é uma espécie de memória individual que, no 

conjunto, se transforma em memória coletiva, no grande relato de uma busca.  

 Halbwachs enxerga que o ato de lembrar não significa reviver o passado tal como foi, 

mas reconstruir as experiências passadas com ideias e imagens de hoje. O ato de lembrar não 

seria algo autônomo, voluntário, mas estaria enraizado no ciclo de relações sociais a que o 

indivíduo pertence, como a família, a religião, o partido político, etc. Nessa perspectiva, Ecléa 

                                                
13 Grupo formado por Bronckart, Dolz, Pasquier, Schneuwly, e outros pesquisadores europeus que desenvolvem, 

na Universidade de Genebra, pesquisas sobre o ensino de línguas com base nos gêneros.  
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Bosi (1994) vai apontar o velho como sujeito cuja função social é ser aquele que lembra. K. 

conta sobre o desaparecimento de Ana a todos a sua volta. O ato de recordar seu empenho em 

busca de notícias da desaparecida se mistura com a história silenciada do regime ditatorial: os 

porões sombrios de torturas, segredos, prisões e desaparecimentos. No livro, o relato de busca 

do pai que procura a filha mobiliza, portanto, a memória de um país.  

 
 

Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 

sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste 
momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de 

lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da 

sociedade. (BOSI, 1994, p. 63)  

 
 

Por ser a representação de experiências vividas durante a ditadura, o relato, ou os 

relatos do livro, exigem a recuperação da memória, para que ela possa ser apresentada em 

forma de discurso. Através de diversas vozes, a obra vai construindo o caleidoscópio de 

memórias, como se cada memória individual convergisse para a construção da memória 

coletiva encerrada no texto. No capítulo intitulado “No Barro Branco”, ao fim do livro, temos 

o personagem K. indo contar sobre sua vida e a saga por sua filha desaparecida aos presos 

políticos para tentar descobrir de algum deles o que aconteceu com Ana. “Levava na sacola a 

sua identificação, a sua memória, a sua prestação de contas; um ciclo de vida se completava, o 

fim tocando o início e no meio nada [...]” (KUCINSKI, 2014, p. 173). 

É um dos últimos capítulos e ao leitor não é exposta a narração de K. tendo em vista 

que, no decorrer do livro, este já sabe sobre a saga:  

 
 

Os presos ouviam em silêncio, de olhos fixos no rosto afogueado de K., 

como que hipnotizados pelas órbitas intumescidas de seus olhos vermelhos e 
úmidos. Muitos nunca mais esqueceriam aquele momento. O sofrimento do 

velho os impressionava. Um deles, Hamilton Pereira, descreveria décadas 

depois “o corpo devastado de um ancião, sustentado por dois olhos – duas 

chamas – que eram a encarnação do desespero”. Alguns conheceram sua 
filha e o marido, eram da mesma organização clandestina; todos conheciam 

a história, inclusive quem os havia delatado. Sabiam que já estava morta há 

muito tempo. (KUCINSKI, 2014, p. 174) 
 

 

Há, no ato de K. em contar sua vida, “o reviver do que já se perdeu, de histórias, [...], 

o reviver dos que já partiram e participam então de nossas conversas e esperanças” (BOSI, 

1994, p. 74). Neste trecho do livro, vemos a memória individual de K. se enfrentando com as 

memórias individuais dos presos sobre sua filha. Vemos também o quanto a narração de 
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lembranças se insere numa memória histórica e faz ecoar as vozes de um grupo social 

específico: aquelas pessoas às quais foram negadas informações sobre o paradeiro de seus 

entes queridos. “Ele não é mais ele, o escritor, o poeta, o professor de iídiche, não é mais um 

indivíduo, virou um símbolo, o ícone do pai de uma desaparecida po lítica.” (KUCINSKI, 

2014, pp. 89 – 90). 

Relacionando as ideias de Seligmann-Silva (2008) à obra, a narração das 

experiências vividas por K. é a tentativa de reconstrução de sua subjetividade dilacerada 

durante a busca de sua filha num regime ditatorial cruel, o desejo de renascer após o trauma. 

Assim também pode ser vista a escrita do livro como um todo. K. – Relato de uma busca é a 

narração de lembranças que confluem para uma memória coletiva que deseja renascer após o 

trauma.  

 Para analisar a relação entre memória e esquecimento no livro de Kucinski, os estudos 

de Paul Ricoeur (2007) sobre usos e abusos da memória e do esquecimento são fundamentais. 

Para o teórico, quando a memória é exercida na prática, fica exposta à aporia de usos e 

abusos. E estudá-los nos mostra como o tempo presente pode fazer uso de seu passado 

histórico.  

Ele reconhece que a memória é, muitas vezes, vista como ponto de enraizamento da 

historiografia e fala de três conceitos importantes para o atual estudo: memória impedida, 

memória manipulada e memória obrigada.  

 Para começar a falar sobre memória impedida, Ricoeur faz uso de dois textos de 

Freud: “Recordar, repetir e elaborar” (1914) e “Luto e melancolia” (1915). Em relação ao 

primeiro, Freud constata que o ato de repetir é também uma forma de recordar em ato, não é 

uma simples rememoração, mas a reprodução enquanto ação. E em relação ao segundo texto, 

Freud faz uma diferenciação entre luto e melancolia. Aquele seria uma reação à perda de 

alguém ou de algo, enquanto esta seria a diminuição do sentimento de si. Não realizar o 

trabalho de luto por completo pode significar o início do processo de melancolia.  

  No nível patológico-terapêutico, a memória pode ser impedida quando se apresenta 

uma perda que acaba levando o indivíduo à repetição compulsiva e doentia da lembrança 

traumática. Ricoeur considera esse tipo de memória como enferma quando não se consegue 

realizar o trabalho de luto, ou seja, quando a reprodução do fato ocorrido é uma ação 

traumatizante e não uma lembrança, o paciente repete ao invés de se lembrar. “E o próprio 

esquecimento é chamado de trabalho na medida em que é a obra da compulsão de repetição, a 

qual impede a conscientização do acontecimento traumático.” (RICOEUR, 2007, p. 252). 

 O narrador do primeiro capítulo, irmão da desaparecida, conta sobre a angústia de 
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receber em sua residência cartas de banco para a irmã, que está morta. “Sempre me emociono 

à vista de seu nome no envelope. E me pergunto: como é possível enviar reiteradamente 

cartas a quem inexiste há mais de três décadas?” (KUCINSKI, 2014, p. 09). A repetição da 

informação de que a irmã sumiu, não existe mais, mas não é dada como morta, acaba sendo a 

repetição de um trauma e impede que o trabalho de luto aconteça.  

 
 

É como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que sua memória 

na nossa memória descanse; como se além de nos haverem negado a terapia 
do luto, pela supressão do seu corpo morto, o carteiro fosse um Dybbuk, sua 

alma em desassossego, a nos apontar culpas e omissões. (KUCINSKI, 2014, 

p. 10) 

 
 

 O último capítulo, já mencionado anteriormente, apresenta uma situação em que o 

filho do narrador recebeu um telefonema em que uma senhora dizia ter visto sua irmã no 

Canadá. Lembrou-se das outras pistas falsas que receberam na época das buscas. Mais uma 

vez, a repetição de que não há provas de que a moça morreu, de que, na teoria, ela permanece 

desaparecida, dificulta a conclusão do trabalho de luto e alimenta a angústia dos que ficaram. 

A imagem fantasmagórica da ausência da moça já está instituída, como visto, nas 

primeiras linhas e vai acompanhar o leitor até as palavras finais do livro. Se o aparelho 

repressivo permanece ainda articulado, as dúvidas e incertezas sobre o que aconteceu a Ana 

permanecem também. As situações absurdas relatadas no primeiro e no último capítulo 

ilustram bem o espectro de Ana, que vai assombrar os personagens na maioria dos capítulos, 

atribuindo-lhes culpa, angústia, solidão e mal-estar.  

 Em “Sobreviventes, uma reflexão”, também é possível identificar com clareza um 

exemplo de memória impedida. No capítulo, o narrador vai falar sobre a vivência da 

melancolia dos sobreviventes, que repetem para si, reiteradamente, uma espécie de culpa, 

impedindo o trabalho de luto: “O sobrevivente só vive o presente por algum tempo; vencido o 

espanto de ter sobrevivido, superada a tarefa da retomada da vida normal, ressurgem com 

força inaudita os demônios do passado. Por que eu sobrevivi e eles não?” (KUCINSKI, 2014, 

p. 166).  

 Partindo para o que considerou outro tipo de memória, Ricoeur observa que o 

“fenômeno da ideologia” pode ser dividido em três níveis operatórios: “de distorção da 

realidade, de legitimação do sistema de poder e de integração do mundo comum” (RICOEUR, 

2007, p. 95). A memória manipulada se dá, principalmente, nas relações de poder pelo 

fenômeno ideológico, em função da manutenção da identidade individual e coletiva, e está 
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presente nas modificações feitas nas narrativas do passado pelos regimes autoritários, sendo 

celebrada como a “história oficial”:  

 

 
[...] a memória imposta está armada por uma história ela mesma 

“autorizada”, a história oficial, a história aprendida e celebrada 

publicamente. De fato, uma memória exercida é, no plano institucional, uma 
memória ensinada; a memorização forçada encontra-se assim arrolada em 

benefício da rememoração das peripécias da história comum tidas como os 

acontecimentos fundadores da identidade comum. (RICOEUR, 2007, p. 98) 
 

 

 A memória manipulada, portanto, parece ser completamente adaptável aos interesses 

dos que detém o poder. Hallbwachs argumenta que a memória coletiva é moldada pelas 

vontades dos atores contemporâneos. E isto se relaciona diretamente com o que se concebe 

hoje como trauma cultural. O estudioso Neil Smelser (2004) define o termo da seguinte 

maneira:  

 

 

[...] é a memória aceita e publicamente acreditada por um grupo de 
pertencimento relevante, evocando um evento ou situação que seja: a) 

carregado de afeto negativo; b) representado como indelével; c) visto como 

ameaçador à existência da sociedade ou violador de um ou mais de seus 
pressupostos culturais (SMELSER, 2004, p. 44). 

 

 

Em “Os informantes”, o decorador de vitrines da loja de K. e o dono da padaria da 

redondeza se comprometeram a ajudar o personagem, pois conheciam gente importante do 

governo. A primeira notícia que os dois dão é a de que a moça foi presa. Algum tempo depois, 

ambos repetem a mesma informação: “houve um engano, ela nunca esteve presa, nunca” 

(KUCINSKI, 2014, p. 32). O personagem logo repara que é uma farsa, que os dois mentem. 

Há a transformação da informação verdadeira para a mentira ensinada, forçada; é a memória 

manipulada sendo construída.   

 Outro episódio está no capítulo “A cadela”, em que o narrador-personagem 

(subordinado do Fleury) mostra, em sua fala, vestígios de memória manipulada nas ideias 

passadas pela história oficial de que os subversivos eram todos terroristas, eram um mal que 

precisava ser exterminado. O personagem se questiona como seria possível dois terroristas 

cuidarem de uma cadela: “[...] não falou que a cadela era uma luluzinha de raça, parece 

cachorrinha de madame; não entendo o que dois terroristas faziam com uma cachorrinha 

assim, vai ver não eram terroristas coisa nenhuma, não combina [...]” (KUCINSKI, 2014, p. 

64). 
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 Algo similar é apresentado ao leitor no capítulo “Paixão, compaixão”. Narrado em 1ª 

pessoa pela amante do Fleury, também há a sugestão de que o ódio do delegado aos 

subversivos era algo ensinado, manipulado. Fica claro que é a construção de uma memória 

transpassada por relações de poder:  

 

 

Ele odiava padre mais do que odiava comunista, acredita? O ódio a padre era 
pessoal, era dele. O ódio a comunista era diferente, tinham inculcado nele, 

foi assim que eu entendi, era missão, ele tinha que acabar com eles de 

qualquer jeito, era um acordo, para se livrar das outras acusações, era uma 

chantagem dos militares em cima dele. (KUCINSKI, 2014, p. 108) 
 

 

 Outro exemplo de memória manipulada está no capítulo “Os extorsionários”. No fim 

do julgamento de um falso general que disse que concederia o paradeiro de Ana a K. em troca 

de dinheiro, o pai da moça questiona a justiça sobre sua filha. Como resposta, têm-se, 

novamente, relações de poder modificando a memória:  

 
 

O coronel presidente da mesa o encara com olhar ameaçador. Bate o martelo 

de novo e declara encerrada a sessão. Acrescenta em voz alta: “Que conste 
dos autos que nenhum civil esteve detido em dependências militares, 

conforme confissão do indigitado foi tudo uma farsa.” (KUCINSKI, 2014, 

pp. 149 - 150)  

 
 

 Outra situação instigante ocorre na reunião dos membros do Instituto de química da 

USP. Eles reúnem-se para pedir a rescisão do contrato de Ana por abandono de função, 

mesmo com seu nome sido divulgado pela imprensa na lista dos desaparecidos políticos. Na 

narração de um suposto pensamento do professor judeu Gottlieb, a universidade é acusada de 

ajudar a encobrir a verdade, manipulando também a memória:  

 

 

[...] onde já se viu, em vez do jurídico valer-se do prestígio da universidade 
para forçar as autoridades a fornecer alguma informação, a dizer qual é a 

acusação contra ela, fazem o oposto, demitem como se fosse relapsa e não 

como se tivesse sido sequestrada, ou seja, ajudam a encobrir o sequestro. [...] 
(KUCINSKI, 2014, p. 157) 

 

 

 Este ato de manipulação da verdade tomado pela universidade, de acordo com 

Figueiredo (2017), só teria sido corrigido 40 anos depois, por pressão da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo (FIGUEIREDO, 2017, p. 133). 

A última memória de que fala Ricoeur é a obrigada, que seria aquela que age num 
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nível ético-político e visa apaziguar um passado que não poderá ser esquecido (RICOEUR, 

2007, pp. 99 - 100). Está relacionada a acontecimentos traumatizantes, como a Shoah, e é um 

dever de memória, um “não se esqueça”. Esse dever de fazer justiça pela lembrança a outra 

pessoa ou a outras pessoas é o que está em questão na memória obrigada. 

 O dever de memória é referente a dois importantes conceitos: a justiça e a dívida. A 

primeira é um imperativo do dever de memória, enquanto a segunda é uma ideia inseparável 

da de herança.  

 

 
[...] Pode-se até dizer que a justiça constitui o componente da alteridade de 

todas as virtudes que ela arranca do curto-circuito entre si mesmo e si 

mesmo. O dever de memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança, a um 

outro que não o si. [...] 
Somos devedores de parte do que somos aos que nos precederam. O dever 

de memória não se limita a guardar o rastro material, escrito ou outro, dos 

fatos acabados, mas entretém o sentimento de dever a outros, dos quais [...] 
não são mais, mas já foram. (RICOEUR, 2007, p. 101) 

 

 

 Em “Jacobo, uma aparição”, K. vai a Nova York e, ao chegar à entrada de um edifício, 

se depara com uma placa em homenagem às polacas. O personagem se sensibiliza com o 

gesto, sente que a placa é a expressão da dívida com quem foi injustiçado, e se amargura pelos 

judeus do Bom Retiro não cumprirem também com seu dever de memória.  

 

 

À entrada detém-se impressionado perante a placa de bronze em memória 

das moças judias de famílias muito pobres embarcadas para a América com 
promessas de casamento e forçadas à prostituição, as polacas, como se diz 

no Brasil. Logo pensa: os judeus do Bom Retiro não tiveram a decência de 

colocar uma placa dessas. (KUCINSKI, 2014, p. 56) 
 

 

 No capítulo intitulado “As ruas e os nomes”, há a menção a uma homenagem aos 

desaparecidos políticos em nomes de ruas em um loteamento chamado, coincidentemente, de 

“Vila Redentora”. Atribuir o nome da filha desaparecida e do genro a ruas é uma espécie de 

dever de memória. Depois do que já ocorreu e que parece não ter mais volta, resta 

homenageá-los na tentativa de fazer justiça pela lembrança, de pagar a dívida de um sistema 

cruel que sumiu com pessoas.  

 

 

[...] A homenagem aos desaparecidos políticos em placas de rua tinha a 
função pedagógica de lembrar às futuras gerações a importância da 

democracia e dos direitos humanos. Foi uma fala bonita, pensou K., discurso 

e placas procurando atribuir ao desperdício de tantas vidas um significado 
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posterior. (KUCINSKI, 2014, p. 161) 

 

 

Porém, no caminho de volta para casa, no ônibus, o personagem começou a prestar 

atenção aos nomes das placas. Deparou-se com uma rua chamada Fernão Dias, que foi um 

famoso caçador de índios e escravos fugidos. Depois, viu uma avenida chamada Milton 

Tavares de Souza, criador do DOI-COI. Em seguida, estava na ponte Rio-Niterói, cujo nome 

é Costa e Silva, em homenagem ao general que baixou o AI-5. K. se amargura porque, de 

acordo com Figueiredo (2017), o loteamento da “Vila Redentora” é um lugar longínquo, que 

está “longe de constituir referência memorial”. (FIGUEIREDO, 2017, p. 134). No momento 

em que K. está observando e refletindo sobre os nomes das ruas, o narrador diz que quando o 

personagem chegou ao Brasil, procurava saber de tudo, mas que tinha se acomodado, acabou 

naturalizando a paisagem e os hábitos depois de um tempo vivendo no país. O episódio do 

desaparecimento de Ana faz com que ele volte a estranhar o lugar e seus costumes.  

 

 
Como foi possível nunca ter refletido sobre esse estranho costume dos 

brasileiros de homenagear bandidos e torturadores e golpistas, como se 

fossem heróis ou benfeitores da humanidade. Ele tanto escrevera sobre o 
modo de viver dos brasileiros, mas nisso não havia reparado. (KUCINSKI, 

2014, pp. 163-164) 

 

[...] Centenas de pessoas passam por aqui todos os dias, jovens, crianças, e 
leem esse nome na placa, e podem pensar que é um herói. Devem pensar 

isso. Agora ele entendia por que as placas com os nomes dos desaparecidos 

foram postas num fim de mundo. (KUCINSKI, 2014, p. 165). 
 

 

Observando a análise dos três tipos de memória no livro, percebe-se que a necessidade 

de construção do relato, ou dos relatos, se dá pela perda da memória dos vencidos sobre a 

época, e ao mesmo tempo, por uma dupla busca da verdade. A primeira diz respeito ao que 

realmente pode ter acontecido a Ana depois de seu desaparecimento. A segunda diz respeito 

ao que realmente acontecia no país onde desapareceu a maioria dos registros das atrocidades. 

O discurso hegemônico, o discurso dos que venceram, manipula a memória e o esquecimento 

para sua perpetuação, pois historicamente a memória coletiva é 

 
 

Posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas. (LE GOFF, 1990, p. 408)  
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O livro de Kucinski, portanto, toca nas feridas do esquecimento herdado do período 

ditatorial e colabora para a constituição de nossa memória através da literatura, que, 

diferentemente do discurso histórico, questiona-se sobre as lacunas, interroga-se sobre os 

vazios e cria um inventário das experiências a partir dos silêncios da história.  
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4  TUDO É INVENÇÃO, MAS QUASE TUDO ACONTECEU 

 

 

4.1 A morte e o retorno do autor 

 

Na década de 60, no auge do estruturalismo, houve uma tendência vigente na crítica 

literária para a qual não interessava a vida dos autores. E dois artigos importantes sustentaram 

essa tendência: “A morte do autor” (1968), de Roland Barthes e “O que é um autor” (1969), 

de Michel Foucault.  

No artigo de Foucault, há a constatação de que a escrita havia se libertado da 

expressão e só se referiria a si própria, estando o sujeito da escrita sempre desaparecendo. O 

teórico marca o parentesco da escrita com a morte, pois a obra seria tomada como assassina 

de seu autor, apagando os caracteres individuais do sujeito que a escreve. A presença do 

escritor seria marcada justamente por sua ausência. O teórico buscava localizar o espaço vazio 

deixado pelo desaparecimento do autor. Um aspecto enfatizado em sua obra é a questão do 

nome do autor, que não é semelhante ao nome próprio, que serve para indicação e descrição. 

O nome do autor possui função classificatória, que delimita a obra desse autor e sua recepção 

pelos leitores. Para ele, o preenchimento desse lugar esvaziado, consequência da morte do 

autor, seria a função autor. “A função autor é, assim, característica do modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade” 

(FOUCAULT, 1992, p. 46). O que é designado autor em um indivíduo é a projeção do 

tratamento a que os textos são submetidos. Para Foucault, seria importante “retirar ao sujeito 

(ou ao seu substituto) o papel de fundamento originário e de o analisar como uma função 

variável e complexa do discurso” (FOUCAULT, 1992, p. 70). 

No artigo de Barthes, há a problematização à crítica que dava ênfase à biografia do 

autor para a compreensão da obra, como se este fosse o passado de seu livro. Para o teórico, a 

escritura seria a destruição de toda voz, de toda origem, da identidade do corpo que escreve. 

Barthes apoiava-se na linguística de Benveniste, em que a linguagem conheceria apenas um 

“sujeito”, o enunciador, não uma pessoa. Portanto, a partir do momento em que o tecido 

narrativo se torna texto, o autor deste morre. O teórico rejeita a concepção de texto como uma 

linha de palavras produzindo um sentido único, que seria a mensagem de seu autor. Para 

Barthes, o texto seria um espaço de dimensões múltiplas, um tecido de citações. Sendo assim, 

se o único poder do autor é mesclar escrituras anteriores, não há como dar ao texto um 

significado último. A figura do autor estaria dessacralizada e este não seria o criador único de 
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seu texto.  

Porém, de acordo com Klinger (2012, p. 30), seria bem pertinente pensar que a 

escritura como destruição da voz e do corpo que escreve seja um conceito datado e talvez 

historicamente ultrapassado. Para ela, já não seria possível, na atualidade, reduzir a categoria 

de autor a uma função. Isto porque o autor de um texto hoje é percebido e atua como sujeito 

midiático, jogando sua imagem e suas intervenções públicas com a estratégia do escândalo e 

da provocação. Percebe-se cada vez mais um movimento de retorno à problemática do sujeito, 

ao lugar de fala. O retorno do autor vai se dando através do gosto pelas escritas de si. Segundo 

Schollhammer (2004):  

 
 

[...] há claramente, na literatura e na própria crítica contemporânea, uma 

acentuada tendência em revalorizar a experiência pessoal e sensível como 
filtro de compreensão do real. Nesse mesmo movimento, são revalorizadas 

as estratégias autobiográficas, talvez como recursos de acesso mais autêntico 

ao real em meio a uma realidade em que as explicações e representações 
estão sob forte suspeita. Nessa renovada aposta na tática da autobiografia, 

dilui-se a dicotomia tradicional entre ficção e não-ficção [...]. 

(SCHOLLHAMMER, 2004, pp. 106-107) 

 
 

Até mesmo Barthes, em O prazer do texto (1987), afirma que, apesar da morte do 

autor, o leitor deseja o autor:  

 

 

Como instituição, o autor está morto: sua pessoa civil, passional, biográfica, 

desapareceu; desapossada, já não exerce sobre sua obra a formidável 
paternidade que a história literária, o ensino, a opinião tinham o encargo de 

estabelecer e de renovar a narrativa: mas no texto, de uma certa maneira, eu 

desejo o autor: tenho necessidade de sua figura (que não é nem sua 
representação nem sua projeção), tal como ele tem necessidade da minha 

(salvo no “tagarelar”). (BARTHES, 1987, p. 37) 

 

 

A ressalva é que esse sujeito não deve retornar como ilusão, mas como ficção: “Um certo 

prazer é tirado de uma maneira da pessoa se imaginar como indivíduo, de inventar uma última 

ficção, das mais raras: o fictício da identidade” (BARTHES, 1987, pp. 79-80). 

O objetivo deste capítulo é, portanto, discutir a supervalorização da vida do autor na 

sociedade de consumo, revisar a bibliografia que trata sobre as escritas de si, começando por 

Lejeune (2014) e seu conceito de pacto autobiográfico, para discutir sobre outro tipo de pacto 

proposto no livro e, por fim, refletir sobre a tentativa do personagem K. de escrever sobre sua 

própria busca por Ana.  
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4.2 O consumo da figura do autor  

 

Lucia Helena, em “O intelectual e as cadeias de papel”, capítulo do livro Ficções do 

Desassossego (2010), discute o papel falido do intelectual na contemporaneidade, que é 

incapaz de implementar medidas efetivas para transformar a sociedade. Há, principalmente no 

Brasil, uma tendente banalização da figura do intelectual nos meios de comunicação de 

massa: “Se nós pensarmos em fama e na capacidade de formar opinião, o que vemos é a 

transformação do papel do intelectual em ações de ‘marketing’.” (HELENA, 2010, p. 80). 

Helena parte de dois autores para discutir o conceito de intelectual. O primeiro é 

Sartre, para quem o significado de intelectual é “alguém que se mete no que não é da sua 

conta e que pretende contestar o conjunto das verdades recebidas” (SARTRE, 1994, pp. 14-

15). O segundo é Said (2005), para quem o intelectual deve se comportar como um amador, 

aquele que, por desinteresse e amor, age por causas maiores e não é movido por motivos 

vinculados a interesses pessoais.  

O perfil de intelectual cunhado por Sartre e Said se opõe ao que Silviano Santiago 

chama de “intelectuais de plantão”, no ensaio “Uma literatura anfíbia” do livro O 

cosmopolitismo do pobre (2004). Falando sobre o analfabetismo no país, associado ao êxito 

da mídia eletrônica, Santiago mostra que o escritor brasileiro, subitamente, se transforma em 

intelectual de plantão, falando a um público que seu livro não tem: 

 

 
Se num país de mais de cento e cinquenta milhões de habitantes é baixíssima 

a taxa de consumo per capita do livro, já a fala de quem exerce o ofício 

literário pode ser sintonizada sem graves empecilhos na mídia eletrônica 

[...]. Concedida aos pares na mídia eletrônica televisiva, a entrevista serve 
muitas vezes ao escritor de trampolim para discussões públicas sobre ideias 

implícitas na obra literária. (SANTIAGO, 2004, p. 65)  

 
 

Alguns fatores políticos e econômicos propiciaram ao país, na última década, um 

crescente incentivo às atividades de promoção da leitura. As feiras de livros e os festivais 

literários se tornaram megaeventos tradicionais, novas e pequenas livrarias abriram, dando 

espaço a novos autores. Isso tudo acabou transformando o escritor no centro das atenções. 

Segundo Schollhammer (2009), “a figura espetacular do autor tanto quanto o objeto livro 

ganharam maior espaço na mídia – o que não coincide com o ganho de leitores efetivos: 

tornou-se chique ser autor e nada incomum ganhar espaço na mídia mesmo antes de publicar 

o primeiro livro.” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 19). Assim, o mercado editorial tem feito 

com que a figura do escritor intelectual seja amplamente divulgada e vendida.  De acordo com 
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Santiago (2004), o “livro é raramente apreciado pela leitura. Consome-se a imagem do 

intelectual [...]” (SANTIAGO, 2004, p. 65). Há um consumo desenfreado da imagem do 

autor, de sua vida, um “perigoso culto da personalidade” (SANTIAGO, 2004, p. 65). Este tipo 

de intelectual, se amparado por algum meio de comunicação de largo alcance, pode ser 

qualquer pessoa que sustente ideias polêmicas.  

Há, então, por conta dessa transformação dos escritores-celebridades em intelectuais, 

um desejo cada vez maior, por parte destes, de exposição do nome próprio; e, por parte dos 

leitores, de indicações biográficas no romance. Ou, nas palavras de Schollhammer (2004), há 

no mercado atualmente uma grande demanda de realidade: “o que mais se vende hoje são 

biografias e reportagens históricas, confissões, diários, cartas, relatos de viagens, memórias, 

revelações de paparazzi, autobiografias e, claro, autoajuda”.  

Essa vampirização da vida do autor na obra vem, geralmente, atestada pela própria voz 

deste que, através de entrevistas, assume a veracidade de seu testemunho no terreno da ficção. 

Arfuch (2010, p. 23), ao discutir sobre a importância que a entrevista ganhou entre os 

registros da expressão vivencial, afirma que ela é o gênero que condensa os tons da época: a 

compulsão da realidade, a autenticidade, o “ao vivo”, a presença. A entrevista é a prova 

irrefutável da existência e da insistência do autor “real” que deixa seu rastro na escrita, mas 

também não quer renunciar a sua supremacia. Quase que simultaneamente ao lançamento dos 

livros do escritor-celebridade, há uma “enxurrada” de entrevistas, em que o produtor literário 

se transforma também em divulgador da própria obra (SANTIAGO, 2004, p. 163) e único fim 

possível para seu texto, tendo em vista que, através de suas respostas, interpretará os sentidos 

da obra, que deveriam ser múltiplos, mas não o serão. As declarações públicas sobre a obra 

fecham todas as possibilidades de interpretação e apenas contribuem para o crescente 

consumo da figura midiática do autor.  

Cada vez mais, é possível observar no mercado a obsessão de autores por deixar 

impressões de suas vidas nos livros. Inseridos na cultura do reality show e com a difícil tarefa 

de construir suas imagens através dos modernos aparatos midiáticos, muitos autores 

contemporâneos estão mais preocupados em supervalorizar suas individualidades do que 

cumprir o verdadeiro papel de intelectual, aquele que, segundo Helena (2010), “opera na 

franja, testando os limites, e transforma o lugar comum, em detrimento da manutenção do 

status quo”. (HELENA, 2010, p. 77). Para o leitor leigo, que busca apenas se entreter com a 

literatura sem refletir sobre ela, estar diante do que o autor-celebridade afirma ser a verdade 

sobre sua vida reconforta, o contrário, o terreno ambíguo acaba causando desconforto, por 

causa do impedimento de se consumir a imagem de quem escreveu. Nas palavras de Arfuch 
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(2010), “no horizonte midiático, a lógica informativa do ‘isso aconteceu’, aplicável a todo 

registro, fez da vida – e, consequentemente, da ‘própria’ experiência – um núcleo essencial de 

tematização” (ARFUCH, 2010, p. 15).  

Essa tendência do mercado é resultado do imediatismo da sociedade de consumo. 

Santiago (2004), em “A crítica literária no jornal”, debate a função do suplemento literário 

hoje. Esse espaço especializado, que afugentava o leitor do jornal, se transformou em segundo 

caderno:  

 

 
Ali, a literatura deixa de ser análise de obra e passa a se confundir com a 

figura singular do escritor, à semelhança do que já ocorria com o músico, o 

ator de cinema, teatro e televisão etc. O escritor vira ícone pop. A literatura 

passa a fazer parte do que se chama de variedades, enriquecendo a galeria 
das estrelas contemporâneas, depois chamadas personalidades e, hoje, de 

celebridades. (SANTIAGO, 2004, p. 163)  

 
 

Uma questão a ser levantada diz respeito ao lugar da literatura em meio à sociedade 

regida pelas leis do imediatismo que consome a figura do autor. É preciso combater a 

exploração da imagem do autor? Ou é preciso atender as demandas do leitor?  

O livro K. – Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, não é uma resposta ao 

questionamento. O autor do romance parece ser sensível a esse assunto e consegue jogar com 

ele. Não se trata de um romance em seu sentido clássico no trato com a ficção, tendo em vista 

que se apropria de uma matéria histórica e biográfica. Mas o leitor que busca uma literatura 

testemunhal e autobiográfica vai sair frustrado.  

O desassossego do personagem é transposto para o leitor que se emociona por tocar na 

rasura da memória coletiva dos brasileiros sobre a época obscura da ditadura militar. O leitor 

fica como que num “entre-lugar” tecendo o ficcional com a verdade histórica. Não se sabe o 

que, de fato, é o relato do que foi a busca por Ana e o que é invenção. Unidos a K., é possível 

sentir a dor de uma busca que parece nunca avançar. É a época em que todos tinham em 

mente que havia prisões, sequestros, torturas e assassinatos, mas, ao mesmo tempo, é uma 

época de segredos, de incertezas, em que ninguém possuía uma informação precisa. Não há 

registros sequer de que a moça tinha sido presa. 

Portanto, sem atestar os fatos históricos, mas falando deles, o autor mescla um pouco 

de sua tragédia familiar em seu tecido narrativo, utilizando procedimentos retóricos que 

tendem à figura do autor, sem constituí-la. Sua intenção não é deixar o leitor consumir a 

figura do autor e sua vida no texto, mas intensificar a ambiguidade entre ficção e realidade.  
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4.3 O limbo da busca pela verdade no tecido ficcional 

 

Alternando a todo momento o foco narrativo, o livro inspirado na história da busca 

pela irmã desaparecida do autor apresenta, inevitavelmente, traços autobiográficos. Porém, o 

leitor é advertido desde o início de que tudo é invenção. Isto é, tudo no livro é ficção, mas há 

os indícios biográficos e o registro de fatos históricos que realmente ocorreram. E, então, o 

leitor se instala no limbo de incertezas: “Quanto mais firme o apego ao realismo da 

exterioridade, ao gesto do ‘foi assim’, tanto mais cada palavra se torna um mero ‘como se’, 

aumentando ainda mais a contradição entre a sua pretensão e o fato de não ter sido assim” 

(ADORNO, 2006, pp. 58 – 59). 

Para Philippe Lejeune (2014), a autobiografia seria uma “narrativa retrospectiva em 

prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular, a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2014 p. 16). Para haver 

autobiografia, é preciso que haja uma promessa que garanta estar dizendo a verdade e que 

haja uma identidade explicitada e assumida, ou seja, “é preciso que haja relação de identidade 

entre o autor, o narrador e o personagem” (LEJEUNE, 2014, p. 18). Mais do que isso, a 

consideração de um texto como autobiografia ou ficção estaria no pacto implícito ou explícito 

que o autor estabelece com o leitor, através de indicadores no texto que determinam seu modo 

de leitura. Dessa forma, considerar um texto como autobiográfico depende de que o pacto 

estabelecido seja ficcional ou referencial. Os textos que, por diversas razões, se aproximem 

dessa definição ou aqueles cujo autor não afirme a identidade com o protagonista, mesmo que 

se suspeite dela, não podem ser considerados como autobiografia, porque, de acordo com 

Lejeune (2014), “a autobiografia não comporta graus: é tudo ou nada”. (LEJEUNE, 2014, p. 

29). 

O aviso que abre o livro de Kucinski “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo 

aconteceu.” (KUCINSKI, 2014, p.8), transgride ao mesmo tempo o pacto estritamente 

ficcional e o referencial. Pelas palavras assinadas pelo próprio autor, a exatidão, a veracidade 

dos fatos que serão narrados é questionada. O novo pacto instaurado no livro sugere ao leitor 

que se está entrando em um jogo em que realidade e ficção não são instâncias nitidamente 

opostas, elas se interpenetram. O autor em questão escreve a narração sobre a busca da moça 

desaparecida, supostamente sua irmã, e ao escrever acontecimentos de seu próprio passado, se 

auto-interpreta, dá-se a conhecer ao outro, ao leitor, sem que haja um contrato de fidelidade 

estrita à reminiscência ou ao caráter documental do momento histórico narrado. Assim, o livro 

se inscreveria num “espaço no qual as duas categorias – autobiografia e romance – não são 
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redutíveis a nenhuma das duas isoladamente” (MIRANDA, 2009, p. 37). E o leitor que busca 

no livro uma autobiografia sairá frustrado.  

Esse contrato de leitura autobiográfica, de que nos fala Lejeune, é importante, 

principalmente, “nos casos em que possam persistir dúvidas a respeito da identidade ou não 

entre sujeito e objeto da narração” (MIRANDA, 2009, p. 33). No livro, não há relação de 

identidade entre o autor, o narrador e o personagem central na maioria dos capítulos. O autor 

é o Bernardo Kucinski, o narrador da maioria dos capítulos está em 3ª pessoa, o personagem 

central da trama é o K., que, apesar de ser também a inicial do sobrenome de Bernardo, não se 

confunde com o personagem principal pois este é pai da moça desaparecida, e o pacto criado 

entre autor e leitor, como já dito, é outro. A sugestão de enunciação do autor em 1ª pessoa se 

restringe apenas ao primeiro e ao último capítulo, mas, mesmo assim, o narrador-personagem 

não diz seu nome. Nestes, temos pistas da identidade de Kucinski, irmão de Ana Kucinski, 

desaparecida durante o regime militar, mas que não são suficientes para categorizar o livro 

como autobiografia, tendo em vista que não há a afirmação da identidade autor-narrador-

personagem: “[...] Nunca conheceu meus filhos. Nunca pôde ser a tia de seus sobrinhos” 

(KUCINSKI, 2014, p. 11), “Passadas quase quatro décadas, súbito, não mais que de repente, 

um telefonema a essa mesma casa, a esse mesmo filho meu que não conheceu sua tia 

sequestrada e assassinada [...]” (KUCINSKI, 2014, p. 181). 

Por outro lado, o passado de K., pai da desaparecida, ou até mesmo o passado de 

Kucinski parece ser motivo suficiente para que se escreva sobre si. Os relatos autobiográficos 

costumam pressupor uma mudança interna da pessoa enunciada, uma transformação que 

justifique a escrita (MIRANDA, 2009, p. 31). Isto porque esse tipo de escrita expõe ao leitor 

não apenas o que lhe aconteceu no passado, mas como uma outra pessoa que era, tornou-se 

ela mesma no momento presente da enunciação. Mesmo que não haja, no livro, a afirmação 

da identidade autor-narrador-personagem, sabe-se que a narração é inspirada em memórias 

familiares e nota-se a transformação radical do indivíduo: “Ele não é mais ele, o escritor, o 

poeta, o professor de iídiche, não é mais um indivíduo, virou um símbolo, o ícone do pai de 

uma desaparecida política.” (KUCINSKI, 2014, pp. 89-90), “Comparavam o K. de antes do 

sumiço da filha com o K. de depois e se condoíam. Antes, K. queria ouvir suas histórias. 

Agora eram eles que tinham que ouvir seu lamento.” (KUCINSKI, 2014, p. 171).  

Arfuch, em O espaço biográfico (2010), retoma a argumentação de Bakhtin, que 

afirma não haver “identidade possível entre autor e personagem, nem mesmo na 

autobiografia, porque não existe coincidência entre a experiência vivencial e a ‘totalidade 

artística’” (ARFUCH, 2010, p. 55). A posição assumida por Bakhtin marca o estranhamento 
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do enunciador a respeito de sua própria história: não se trata da reprodução fiel do passado, se 

trata de literatura. O estranhamento do autobiógrafo não é diferente do narrador da ficção nem 

do biógrafo, que para contar a vida de seu herói realiza um processo de valoração. De acordo 

com o teórico, o “valor biográfico” ordena a vivência da vida mesma e a narração da própria 

vida. Portanto, Arfuch conclui que, diante da impossibilidade de se chegar a uma fórmula 

clara e total de distinção entre formas auto e heterodiegéticas, o problema deverá se deslocar 

para o “espaço autobiográfico” (ARFUCH, 2010, p. 56), constituído pelo valor biográfico, 

onde o leitor “estará igualmente em condições de jogar os jogos do equívoco, das armadilhas, 

das máscaras, de decifrar os desdobramentos, essa perturbações da identidade que constituem 

topoi já clássicos da literatura” (ARFUCH, 2010, p. 56). A autora resgata de Lejeune o 

critério de um funcionamento pragmático da leitura, menos contratual do que dialógico, 

ligado a certos procedimentos retóricos, que funcionariam como pistas deixadas no corpo 

textual para o leitor atento. É nesse espaço autobiográfico que o livro de Kucinski se insere. 

Com as devidas ressalvas, há uma valoração biográfica na obra que funciona como jogo, 

como armadilha para o leitor.  

Negada a possibilidade de o livro em questão ser uma autobiografia, outra questão 

levantada diz respeito à autoficção. Este termo surgiu com Doubrovsky, em 1977, quando, em 

resposta à indagação de Lejeune se haveria um romance com o nome próprio do autor, 

decidiu escrever um romance sobre si próprio – Fils (1977). A autoficção, de acordo com 

Doubrovsky, seria a ficcionalização de fatos e acontecimentos estritamente reais em que o 

nome do autor seria o mesmo que o do personagem. (DOUBROVSKY, 1977, p.10). De 

acordo com Nascimento (2010), o “literal e o literário se contaminam simultaneamente, 

impedindo uma decisão simples por um dos polos, com a ultrapassagem da fronteira” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 196). O livro em estudo também não poderia ser categorizado 

como autoficção pois, apesar de “abolir os limites entre o real e a ficção, confundir o leitor e 

provocar uma recepção contraditória da obra” (FAEDRICH, 2015, p. 49), como afirma 

Faedrich (2015) ser um objetivo da autoficção, os nomes de autor, narrador e personagem não 

são idênticos.  

Na verdade, o que parece acontecer em K. – Relato de uma busca é a presença de 

uma motivação biográfica para a construção de um romance de cunho memorialista. De 

acordo com Lima (1991), “Pela ficção, o poeta se inventa possibilidades, sabendo-se não 

confundido com nenhuma delas; possibilidades contudo que não inventariam sem uma 

motivação biográfica” (LIMA apud ALBERTI, 1991, p.75). 

 O posicionamento de Paul de Man (1984) sobre a autobiografia parece ser mais 
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adequada para relacionarmos à leitura da obra de Kucinski. O teórico toma a autobiografia 

como uma figura de leitura, suscetível de aparecer em qualquer texto: “A autobiografia, então, 

não é um gênero ou um modo, mas uma figura de leitura ou de entendimento que ocorre, em 

algum grau, em todos textos.” (MAN, 1984, p .02). Ele parte da consideração de que, em certa 

medida, toda obra literária pode ser autobiográfica e que, ao mesmo tempo, o que se considera 

autobiografia não pode existir, uma vez que não há possibilidade de narrar de forma fiel a 

experiência que o autor se propõe a contar: “assim como afirmamos que todos os textos são 

autobiográficos, devemos dizer que por isso mesmo nenhum deles o é ou pode ser.” (MAN, 

1984, p. 113). Mesmo que o autor, em sua narração, tenha partido de experiências vividas, 

esses acontecimentos vão se transformando em linguagem a ponto de se contaminarem. Vai-

se criando uma distância entre o que foi realmente vivido e o narrado. Diferentemente da 

posição assumida por Lejeune que toma a autobiografia como “tudo ou nada” (LEJEUNE, 

2014, p. 29), Paul de Man a considera como indecidível.  

 Não é possível destacar do livro o que realmente aconteceu e o que foi inventado. 

Além disso, por tentar escrever uma narrativa de memórias familiares, coloca-se uma outra 

questão: a lembrança dos fatos nunca é o todo, mas o fragmento, pois “os fatos não passam de 

versões sobre os fatos, que a sua descrição costuma envolver uma consequente e imediata 

interpretação” (DALCASTAGNÉ, 2001, p. 485). Por isso, a escrita que tenta rememorar é 

fragmentada. Sobre essa escrita que brinca com a oposição entre fato e ficção, Bosi (2015) 

afirma:  

 

 

[...] ao fazer discurso histórico ou memorialista, a consciência testemunhal 
fica desperta o tempo todo. E, do outro lado, do lado da ficção, mesmo 

quando o autor diz abdicar de qualquer distinção entre o vivido e o 

imaginado, efetivamente a consciência autoral sabe que há momentos que 
são pura transcrições jornalísticas do acontecido e momentos em que opera 

toda uma fenomenologia do desejo e em que entram elementos imaginários. 

O que pode suceder, e acho que está sucedendo cada vez mais, é a 

compresença, a fusão, esse desejo enorme de sair das gaiolas de uma prática 
compartimentada da cultura. (BOSI, 2015, p. 226) 

 

 

O que acaba acontecendo é que algumas referências no livro não são atos fingidos, 

mas são referências reais. Além dos indícios biográficos existentes, há outros elementos não 

ficcionais que apontam para o material extra-línguístico, histórico: a referência ao conhecido 

nome do delegado Fleury; a localização de K. no bairro Bom Retiro, localizado em São Paulo; 

fragmentos da ata da reunião do Instituto de Química da USP quando demitiu a professora 

desaparecida; entre outros.  
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Searle (1996), no texto O estatuto lógico do discurso ficcional, em suas tentativas de 

explicar o discurso ficcional, afirma que emissões ficcionais são não sérias (SEARLE, 1996, 

p. 98), no sentido de que se um autor escreve algo em seu livro, isso não o compromete 

seriamente com a tese de que esse algo realmente aconteceu, foi verídico. Isto porque, numa 

obra de ficção, as ocorrências das palavras são literais, mas a emissão delas não constitui um 

compromisso com a verdade das proposições, nem com o ato de fornecer evidências dessa 

suposta verdade. Ao autor não se imputará insinceridade se, de fato, em nenhum momento 

acreditou que as ocorrências realmente existiam e que os personagens de seu livro agiam 

conforme narrado.  

 De acordo com Searle (1996), o que a ficção faz é fingir realizar atos ilocucionários. O 

teórico faz distinção entre dois sentidos de “fingir”. O primeiro diz respeito a uma espécie de 

fraude, o segundo diz respeito a envolver-se numa encenação, agir como se estivesse fazendo 

ou fosse alguma coisa, sem nenhuma intenção de enganar (SEARLE, 1996, p. 105). No uso 

ficcional das palavras, é o segundo sentido de “fingir” que está em questão. Isto é, os 

narradores que existem no livro K. – Relato de uma busca estão envolvidos no que Searle 

chama de “pseudo-encenação não fraudulenta” (SEARLE, 1996, p. 105), por fingirem relatar 

uma série de eventos, fingem realizar uma série de atos ilocucionários
14

.  

Como os atos ilocucionários da ficção são os mesmos contidos na não-ficção, o 

discurso ficcional só pode ser identificado a partir de intenções, tendo em vista que o próprio 

verbo “fingir” tem embutido em si o conceito de intenção: o que faz de um texto uma obra de 

ficção é “a postura ilocucionária que o autor assume em relação a ele (SEARLE, 1996, p. 

106). É o caso da obra em questão. O contrato de leitura firmado pelo autor no aviso que abre 

o livro – “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu.” (KUCINSKI, 2014, p. 8) – 

permite ao leitor identificar que está diante de um discurso ficcional. Por mais que a 

conjunção adversativa “mas” introduza uma oração afirmando que quase tudo aconteceu, 

nada que será narrado no livro está comprometido com a verdade das proposições. 

Além de intencional, o ato de fingir é também convencional. Há um conjunto de 

convenções extralinguísticas que habilitam o autor a usar palavras em seus significados 

literais sem assumir os compromissos normalmente exigidos por esses significados: “[...] as 

elocuções fingidas que constituem uma obra de ficção são possíveis em virtude da existência 

de um conjunto de convenções que suspendem a operação normal das regras que relacionam 

os atos ilocucionários ao mundo” (SEARLE, 1996, p. 108). Isto é, se tomarmos as 

                                                
14 Atos ilocucionários são as ações que os falantes pretendem realizar no momento em que produzem os 

enunciados.  
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convenções de significação dos elementos linguísticos como convenções estabelecidas 

verticalmente, em certa medida, ligando frases à realidade, seria, então, mais adequado 

conceber as convenções do discurso ficcional como um conjunto de convenções horizontais, 

suspendendo os requisitos normais estabelecidos pelas regras verticais.  

Portanto, o efeito da tecitura narrativa de Kucinski é apontar justamente sua própria 

ficcionalidade e renunciar qualquer perspectiva absoluta de realidade. Não há oposição clara 

entre verdade e ficção. O leitor é incapaz de entender o que realmente aconteceu, tendo em 

vista que, mesmo apoiado sobre lembranças biográficas, o texto não se propõe a reproduzir 

significados preexistentes, destruindo as semelhanças com a ordem estabelecida e 

apresentando-se como prática geradora de significados para o caráter instável da própria 

verdade.  

 

4.4 A tentativa de escrita autobiográfica de K. 

 

No capítulo intitulado “O abandono da literatura”, K. cogita a ideia de escrever uma 

espécie de autobiografia, para relatar sua experiência em busca da filha desaparecida.  

A proposta de escrita de K. não pretende ser uma autoficção ou um romance 

autobiográfico, porém é possível perceber uma tentativa de escrita terapêutica: “[...] só lhe 

restava mesmo retomar seu ofício de escritor, não para criar personagens ou imaginar 

enredos; para lidar com seu próprio infortúnio” (KUCINSKI, 2014, p. 134). A escrita do livro 

seria uma forma de expurgar sua culpa:  

 

 

Decidiu que escreveria sua obra maior, única forma de romper com tudo o 

que antes escrevera, de se redimir por ter dado tanta atenção à literatura 
iídiche, ao ponto de não perceber os sinais do envolvimento de sua filha com 

a militância política clandestina, alguns tão gritantes que sem dúvidas eram 

pedidos disfarçados de socorro que ele, idiotizado, não percebia. 
(KUCINSKI, 2014, p. 134) 

 

 

Essa escrita terapêutica, como objetiva fazer K., para Faedrich (2015), estaria ligada à 

escrita a partir de um trauma, ou seja, a partir de um evento que o personagem não se sentiu 

capaz de dominar e a respeito do qual não conseguiu integrar as emoções em causa, gerando 

um dano à estrutura psíquica. Ele escreve para suavizar a dor e tentar entender seu próprio 

trauma:  
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Desnudar-se para se enxergar e se entender melhor. Escrever para aliviar. 

Fabular um sofrimento para elaborá-lo. Colocar na realidade das palavras 

uma experiência traumática para compartilhar o sofrimento e reestruturar o 
caos interno. (FAEDRICH, 2015, p. 55)  

 

 

 Essa tentativa de escrita de K. poderia ser considerada, no sentido psicanalítico, uma 

tentativa de cura, tendo em vista que seria uma apresentação da vida do personagem por ele 

mesmo, incorporando uma experiência de análise: “Quer dizer que o sentido de uma vida não 

se descobre e depois se narra, mas se constrói na própria narração: o sujeito da psicanálise cria 

uma ficção de si. E essa ficção não é nem verdadeira nem falsa, é apenas a ficção que o 

sujeito cria para si próprio.” (KLINGER, 2012, p. 47). 

Porém, o personagem não consegue fazer o livro, não é capaz de reunir os 

acontecimentos em uma unidade coerente. A escrita de si não é a revelação da verdade 

factual, algo que, como dito anteriormente, é impossível de se resgatar. Não adiantaria de 

nada o personagem tentar rememorar o que aconteceu para escrever em seguida, mesmo que 

tivesse relatado os episódios vividos em um diário, como arrepende-se por não ter feito. A 

escrita de si é o espaço em que o autor se auto-interpreta, mostra outro tipo de verdade: sua 

verdade mais íntima, suas angústias interiores. E K. não se sentia capaz de transpor para o 

papel todo o seu sofrimento, sua angústia, sua tragédia pessoal. A transmissão de memórias 

traumáticas é um processo complexo, tendo em vista que as lembranças da experiência vivida 

são praticamente indizíveis para a comunicação:    

 

 

Era como se faltasse o essencial; era como se as palavras, embora escolhidas 

com esmero, em vez de mostrar a plenitude do que ele sentia, ao contrário, 
escondessem ou amputassem o significado principal. Não conseguia 

expressar sua desgraça na semântica limitada da palavra, no recorte por 

demais preciso do conceito, na vulgaridade da expressão idiomática. Ele, 
poeta premiado da língua iídiche, não alcançava pela palavra a 

transcendência almejada. (KUCINSKI, 2014, p. 135)  

 

 

O personagem conclui que o problema principal que o impedia de escrever era moral. 

Mesmo que a tragédia do desaparecimento da moça tenha sido uma “experiência intensa que 

produz uma transformação radical na vida do narrador [...] o que justifica plenamente o relato 

de uma vida anônima” (KLINGER, 2012, p. 41), K. não achava justo fazer literatura, criar 

arte com essa situação. A passagem dialoga bastante com o próprio livro de Kucinski. O que o 

personagem K. queria mas não consegue fazer é exatamente o livro que o leitor tem em mãos. 

É uma reflexão metalinguística sobre a criação literária de uma obra que se pretende um relato 
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de busca por uma militante que desapareceu durante o regime militar. “Se o personagem se 

recusa a escrever sobre o desaparecimento da filha, o autor escreveu. Vislumbra-se aí a aporia 

que consiste na impossibilidade e, ao mesmo tempo, na necessidade de escrever sobre eventos 

traumáticos”. (FIGUEIREDO, 2017, p. 137). 

Inserir em uma obra um personagem que quer escrever um livro faz com que o leitor, 

inevitavelmente, comece a identificar o personagem com o autor. Neste caso, o leitor pode 

perceber o impasse de escrita sobre um trauma familiar do personagem com o que o autor 

pode ter vivido ao escrever a obra:  

 

 

Aos poucos K. foi se dando conta de que havia um impedimento maior. 
Claro, as palavras sempre limitavam o que se queria dizer, mas não era esse 

o problema principal; seu bloqueio era moral, não era linguístico: estava 

errado fazer da tragédia de sua filha objeto de criação literária, nada podia 

estar mais errado. Envaidecer-se por escrever bonito sobre uma coisa tão 
feia. Ainda mais que foi por causa desse maldito iídiche que ele não viu o 

que estava se passando bem debaixo de seus olhos, os estratagemas da filha 

para evitar que ele a visitasse, suas viagens repentinas sem dizer para onde. 
(KUCINSKI, 2014, p. 136)  

 

 

É possível perceber, na passagem acima, que o personagem se sente culpado, 

principalmente, pela dedicação intensa ao iídiche. Como intelectual, K. não consegue se 

emancipar da alienação causada pelos estudos sobre essa língua para sentir as mudanças que o 

cercavam. O que caracteriza, a princípio, o personagem como intelectual é sua devoção à 

literatura. Porém, vale ressaltar que é essa mesma devoção que o cega e o impede de refletir 

sobre as condições do país na época. De acordo com o pensamento de Sartre (1994), o 

intelectual se aproveita da notoriedade que adquiriu por trabalhos que dependem da 

inteligência para ser “alguém que se mete no que não é da sua conta e que pretende contestar 

o conjunto de verdades recebidas, e das condutas que nelas se inspiram, em nome de uma 

concepção global de homem e da sociedade” (SARTRE, 1994, pp. 14-15). O pai de Ana 

ganha notoriedade por seus escritos, como é possível observar em algumas passagens do 

livro, mas parece que o comportamento inquieto diante da vida adormeceu quando ele se 

estabilizou no Brasil depois de fugir da Polônia em defesa de seus ideais. Nesse sentido, para 

surpresa de K., Ana simboliza o intelectual na concepção de Sartre. De acordo com Bordieu,  

 

 
Os intelectuais surgiram historicamente no e pelo ultrapassamento da 

oposição entre a cultura pura e o engajamento. São por isso seres bi-

dimensionais. Para invocar o título de intelectual, os produtores culturais 
precisam preencher duas condições: de um lado pertencer a um campo 
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intelectualmente autônomo [...] e precisam respeitar as leis particulares desse 

campo; de outro lado, precisam manifestar sua perícia e autoridade 

específicas numa atividade política exterior ao campo particular de sua 
atividade intelectual. [...] Quanto maior a independência do intelectual com 

relação aos interesses mundanos, advinda de sua mestria, tanto maior sua 

inclinação a asseverar essa independência, criticando os poderes existentes e 

tanto maior a efetividade simbólica de qualquer posição política que possam 
tomar. (BOURDIEU apud CHAUÍ, 2006, p. 20) 

 

 

Ana, além de se meter no que não era da sua conta – participando, inclusive, de uma 

organização clandestina – tenta, de fato, transformar a sociedade em que está inserida. Ela 

confrontou o regime militar e desapareceu numa rede sem fim, num sistema silencioso e 

impiedoso  que não deixa rastros, vestígios, registros. A filha de K., retomando a visão de 

Augusto – personagem do livro O Santo Inquérito, de Dias Gomes, que retrata questões 

relacionadas com a inquisição católica no Brasil, mas também serviu de alegoria para a 

reflexão e crítica sobre o regime militar – é a prova de que “há um mínimo de dignidade que o 

homem não pode negociar” (GOMES, 2006, p. 111).  O intelectual precisa ser engajado, 

precisa assumir um compromisso com a realidade que o cerca. Sendo assim, reafirma-se a 

posição de intelectual da moça:  

 

 
[...] um intelectual é alguém que, ao fazer uso do juízo livre, distanciado e 

desinteressado, deve ser capaz de integrar (ou de ao menos tentá-lo) a 

experiência de violência social em seu pensamento e em seus 
pronunciamentos, enfrentando, como diz Adorno em Mínima moralia, ‘a 

tarefa quase impossível [que] consiste em não se deixar imbecilizar nem pelo 

poder dos outros, nem por nossa própria impotência”. (HELENA, 2010, p. 
81) 

 

 

K. decide, então, abandonar a literatura e, não mais sustentando o papel de intelectual, 

se conforma em escrever em hebraico apenas uma carta à neta, que mora em Eretz Israel, o 

que havia acontecido a sua filha e como foi sua busca por ela.  

Esse projeto falido de K. é também a falência de qualquer interpretação de leitura do 

livro como narração de experiências vividas. Em primeiro lugar, porque experiência vivida e 

narração de experiência são duas instâncias distintas. A narração é o principal vetor de 

expressão de memórias, de experiências. Porém, é próprio da narração a fabulação e a perda 

de matéria e significados. Em segundo lugar, porque o pacto criado pelo autor no aviso do 

livro não pretende dar conta de retratar a verdade para o leitor. Ainda que se tratasse de 

recordações, há investimento imaginativo no recontar da história e isso fica claro desde o 

início. Se algumas partes são memórias do autor, estas são memórias reformuladas. E, por 
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último, como foi visto anteriormente, as ocorrências das palavras no livro são literais, porém a 

emissão delas não é um compromisso com a verdade das proposições. Isto quer dizer que o 

que está em causa não é a veracidade ou não dos fatos narrados; pois a narração não está 

comprometida seriamente com os fatos históricos ou a autêntica busca por Ana Kucinski.   
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5  SOBRE OLHARES E CEGUEIRAS 

 

 

5.1 Insensibilidade moral 

 

“A política não é o único segmento da multifacetada atividade humana no mundo a 

ser afetado pela insensibilidade moral.” (BAUMAN, 2014, p. 20). A frase de Bauman permite 

constatar que a insensibilidade moral é um traço hoje presente em muitas relações humanas. 

Este trabalho já apresentou, através da análise de alguns personagens, o modo como a 

crueldade do sistema repressor ditatorial fez com que pessoas que defendiam o governo 

fossem incapazes de olhar o outro como ser humano e apenas o vissem como inimigo em prol 

de uma razão ideológica de guerra. Mesma razão que norteou militantes de esquerda a 

perderem o sentido da luta e a incorporarem os métodos da ditadura em seus companheiros 

traidores.  

Mas a insensibilidade moral não é característica apenas do mundo político. Ou 

melhor, o setor político muitas vezes é capaz de afetar outras diversas áreas da vida fazendo 

com que as pessoas percam a noção de sensibilidade pelo outro:  

 
 

O mal não está confinado às guerras ou às ideologias totalitárias. Hoje ele se 

revela com mais frequência quando deixamos de reagir ao sofrimento de 
outra pessoa, quando nos recusamos a compreender os outros, quando somos 

insensíveis e evitamos o olhar ético silencioso. Ele também habita os 

serviços secretos, quando estes, motivados pelo amor à pátria ou pelo senso 
de dever [...], destroem inflexivelmente a vida de um homem ou de uma 

mulher comum apenas porque talvez não houvesse outro jeito, ou por estar 

no lugar errado no momento errado, [...] ou porque alguém precisava provar 

sua lealdade e dedicação ao sistema, ou seja, ao Estado e às suas estruturas 
de controle. (DONSKIS, apud in BAUMAN, 2014, pp. 16-17)  

 

 

Em relação ao trato com outro ser humano, essa cegueira moral está latente no livro 

estudado. Primeiramente, através do universo burocrático, secreto e insano presente na 

remissão à obra kafkiana intitulada O processo. A violência das arbitrariedades cometidas 

pelo sistema judicial ao qual o personagem de Kafka, Josef K., foi submetido encontra seu 

reflexo no aparato repressor da ditadura brasileira no livro de Kucinski. Lucia Helena (2010), 

ao falar da obra de Kafka, acaba por caracterizar também o tom grotesco que acompanha a 

trajetória sem sentido de K.: “A obra, sem adotar o tom de panfleto ou denúncia, tem a força 

dos textos máximos e, de forma despojada, deixa no ar o clima paranoico de suspeita e 
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mapeamento da alienação do dia-a-dia, desvendando a gênese de um surto de esquizofrenia 

social.” (HELENA, 2010, p. 127). 

Além disso, a leitura do livro mostra a transformação de uma cegueira alienadora do 

personagem K., marcada pela dedicação aos estudos do iídiche e posteriormente pela não 

aceitação das atrocidades que podem ter ocorrido à filha, em um olhar estrangeiro e crítico 

sobre a situação do Brasil.  

Os objetivos deste capítulo são, portanto, analisar o modo como o olhar kafkiano de 

denúncia à insanidade do sistema burocrático acompanha a leitura do livro de Kucinski, e 

pensar de que forma o Brasil é apresentado no decorrer da trajetória de um escritor judeu 

polonês que perde a filha em meio ao regime ditatorial e que, ao despertar de sua alienação, 

compara a repressão brasileira ao que viveu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial.   

 

5.2 O olhar de Kafka 

 

K. – Relato de uma busca apresenta o personagem principal cujo nome – K. –  já é 

conhecido na literatura por causa do livro O processo (2005), de Franz Kafka. A semelhança 

ao universo kafkiano não se restringe apenas ao nome do personagem principal. Em sua busca 

incessante, K. é enganado diversas vezes, segue pistas falsas e se depara com uma burocracia 

invencível. Denunciando os crimes do governo autoritário brasileiro e apresentando um 

cenário em que, a cada passo, parece ficar mais distante de respostas, o personagem principal 

se encontra numa situação-limite. Nas palavras de Schiffner (2015), “No universo Kafkiano à 

brasileira, não é possível condenar a sua incompreensão, uma vez que o aparato estatal é 

extremamente arbitrário e metodicamente organizado. Nesse sentido, a luta do personagem é 

irremediavelmente infeliz, e a burocracia o consome.” (SCHIFFNER, 2015, p. 4). 

Alguns teóricos como Evelyn Beck (1971) acreditam que Kafka teve grande influência 

do teatro iídiche em alguns de seus livros, principalmente em O processo. As obras escritas 

em iídiche são justamente o corpus de análise intensa que K., personagem do livro de 

Kucinski, estuda com seus amigos em círculos de leitura. O personagem apresenta um 

interesse acadêmico por essa língua considerada impura, essa mesma língua de classes pobres 

pela qual Kafka se interessou.  

As referências às situações vividas pelo personagem de Kafka não serão tomadas 

como influências no texto de Kucinski. O processo não é a fonte, a “estrela intangível e pura” 

(SANTIAGO, 2000, p. 18) que contamina o livro. Ele é a parte invisível, sobre a qual outra 

escritura se faz. Kucinski leitor de Kafka se debruça sobre a obra para tirar dela novos 
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significados, para preenchê-la com outros referenciais de contexto. O texto mostra seu valor 

justamente no diálogo e na diferença. Kucinski é leitor de Kafka e o reinsere na estrutura 

burocrática social da ditadura brasileira. Sobre isso, é importante atentar para as palavras de 

Santiago (2000):  

 

 

O segundo texto se organiza a partir de uma meditação silenciosa e traiçoeira 
sobre o primeiro texto, e o leitor, transformado em autor, tenta surpreender o 

modelo original em suas limitações, suas fraquezas, em suas lacunas, 

desarticula-o e o rearticula de acordo com suas intenções, segundo sua 

própria direção ideológica, sua visão do tema apresentado de início pelo 
original. O escritor trabalha sobre outro texto e quase nunca exagera o papel 

que a realidade que o cerca pode representar em sua obra. [...] (SANTIAGO, 

2000, p. 20) 
 

 

O que se busca não é analisar a influência nem os débitos de um escritor a outro. A 

pretensão é mostrar de que forma a visão do livro de Kucinski sobre o Brasil é tecida com a 

leitura de O processo, de Kafka.  

Em um ambiente consumido pela banalidade do dia-a-dia, K. se depara com um Brasil 

transfigurado. E a visão desse país, aparentemente tranquilo, refúgio de um fugitivo político, é 

permeada pelo tom kafkiano que trabalha nos limites do irreal
15

 e que vai consumindo seus 

personagens.  

 

 

Ao se deparar com um personagem chamado K., o leitor é levado a evocar o 

clima tenso e absurdo do romance O processo, de Kafka, em que o 
protagonista, Josef K., não entende o porquê dos acontecimentos, 

incompreensíveis e indecifráveis, e se sente culpado. Busca a ajuda de vários 

personagens, que se mostram inúteis para a sua causa. De modo semelhante, 
aqui reina a perplexidade do pai de Ana Rosa, que é sufocado por fatos que 

estão além de sua compreensão. (FIGUEIREDO, 2017, p. 127)  

 

 

Em um dia, pela manhã, Josef K. recebe a notícia de que está sob a ameaça de um 

processo, cujo motivo lhe escapa, e está detido. Da mesma forma, um dia, pela manhã, K. 

acorda sentindo a angústia de quem não tem notícias da filha há dez dias. É a partir desses 

acontecimentos que começam duas sagas em busca de pistas para desfechos inconclusos.  

O primeiro ponto de contato importante entre as duas obras em questão é o narrador. 

Ambos em terceira pessoa, os narradores iniciam a história de forma solta, fora de contexto: 

“Alguém certamente havia caluniado Josef K. pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal 

                                                
15 De acordo com Carone (2009, p. 32), Kafka desrealiza o real e realiza o irreal em seus textos.  
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algum. [...]” (KAFKA, 2005, p. 07); “A tragédia já avançara inexorável quando, naquela 

manhã de domingo, K. sentiu pela primeira vez a angústia que logo o tomaria por completo. 

Há dez dias a filha não telefona. [...]” (KUCINSKI, 2014, p.13). São inícios bruscos, que 

antecipam a fragmentação dos episódios que serão narrados. A ausência de conhecimento do 

que aconteceu com Ana. e com o processo de Josef K. é compartilhada entre os personagens e 

os narradores.  

Sobre este aspecto em O processo, Almeida (1994) comenta:  

 

 
Em Kafka o sentido é posto em questão a partir do momento em que o 

narrador passa a compartilhar com os personagens uma experiência alienada 

do mundo. Ou seja, ele é incapaz de expor oniscientemente o acontecimento 

narrado. Seu ponto de vista retrata uma situação onde não existe uma 
instância externa totalizante capaz de impor algo como um sentido unívoco à 

realidade. [...] (ALMEIDA, 1994, p. 49) 

 
 

 Em K. – Relato de uma busca, alguns episódios são narrados em primeira pessoa, 

porém os que são narrados em terceira pessoa apresentam ao leitor um narrador que não tem 

consciência da verdade sobre as crueldades cometidas na ditadura e que relata a busca de um 

personagem que desconhece a estrutura repressiva que sumiu com sua filha: “[...] há uma 

humanização da terceira pessoa em K., relato de uma busca, a qual também possui a sua 

parcela de desconhecimento – decorrência direta da maneira negligente como os episódios 

cruéis do passado são tratados no nosso país.” (SCHIFFNER, 2015, p. 05). 

Tentando encontrar razões em meio a um desaparecimento irracional, como Josef K. 

tentou ao saber de um processo sobre o qual desconhecia o motivo, K. começa a ter 

conhecimento da falsidade que permeia a pacata rotina dos brasileiros: 

 
 

Passou a listar hipóteses. [...] A pior era a prisão pelos serviços secretos. O 

Estado não tem rosto nem sentimentos, e opaco e perverso. Sua única fresta 
é a corrupção. Mas às vezes até essa se fecha por razões superiores. E então 

o Estado se torna maligno em dobro, pela crueldade e por ser inatingível. [...] 

[...] E o que ele ia fazer? Nada. Nas prisões de motivação política, os 
tribunais estavam proibidos de aceitar pedidos de habeas corpus. Não há 

nada que um advogado possa fazer. Nada. Esta é a situação. (KUCINSKI, 

2014, pp. 16-17) 

 
 

Antes do desaparecimento da filha, o personagem não prestava atenção às mudanças 

políticas no Brasil, à estrutura repressiva que se formava em silêncio. É como se o sumiço da 

moça despertasse novamente em K. aquilo que é comum no estrangeiro, mas que havia 
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desaparecido nele por conta do longo tempo que já passava em terras brasileiras: o 

deslocamento, a “sensação de não estar de todo” (SÜSSEKIND, 1990, p. 21).  

 

 
Além do mundo que se vê e nos acalma com seus bons-dias boas-tardes, 

como vai tudo bem, há um outro que não se deixa ver, um mundo de 

obscenidades e vilanias. É nele que vicejam os informantes. Não fosse o 
sequestro da filha, K. nunca teria percebido esse mundo tão perto de si. 

(KUCINSKI, 2014, p. 29).  

 
 

 A partir desse acontecimento trágico em sua vida – o desaparecimento da filha – K., 

passa a perceber o Brasil de outra forma. Como dito, há um redespertar do estranhamento de 

hábitos que é típico do estrangeiro. E sobre isso, a narrativa de Kafka também se caracteriza 

por chamar a atenção para um estranhamento do banal, do cotidiano:  

 

 

Milhares de vezes o homem de nossos dias esbarra em aparelhos cuja 
condição lhe é desconhecida e com os quais só pode manter relações 

“alienantes”, uma vez que a vinculação deles com o sistema de necessidades 

dos homens é infinitamente mediada: pois “estranhamento” não é um truque 
do filósofo ou do escritor Kafka, mas um fenômeno do mundo moderno – só 

que o estranhamento, na vida cotidiana, é encoberto pelo hábito oco. Kafka 

revela, através da sua técnica de estranhamento, o estranhamento encoberto 

da vida cotidiana – e dessa maneira é outra vez realista. (ANDERS, 1993, 
pp. 17-18) 

 

 

Na carta que Ana escreve para a amiga, ela fala sobre as atitudes dos brasileiros 

durante o período ditatorial antes da data de seu desaparecimento. Mais uma vez, é possível 

encontrar uma leitura de Kafka, em que há um clima tenso por não se saber, de fato, o que 

estava acontecendo e em que não parecia haver a superação de um problema. “[...] Tem 

alguma coisa muito errada e feia acontecendo, mas não consigo definir o que é. [...] Uma 

tensão insuportável e sem nenhuma perspectiva de nada. Já nem sei onde está a verdade e 

onde está a mentira. [...]” (KUCINSKI, 2014, p. 49). 

 Outro aspecto importante a ser ressaltado diz respeito aos personagens que, nos 

romances, cumprem ordens, colaborando, sem conhecer a totalidade dos fatos, com a 

violência de sistemas repressivos.  

 Em O processo, os guardas que vão até a casa de Josef K. para prendê-lo afirmam 

nada saber sobre os motivos pelos quais estão ali. Apenas cumprem ordens.  

 

 

[...] O que quer, afinal? Quer acabar logo com seu longo e maldito processo 
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discutindo conosco, guardas, sobre identidade e ordem de detenção? Somos 

funcionários subalternos que mal conhecem um documento de identidade e 

que não têm outra coisa a ver com o seu caso a não ser vigiá-lo dez horas por 
dia, sendo pagos para isso. É tudo o que somos, [...] (KAFKA, 2005, p. 12) 

 

 

 No livro de Kucinski, é possível observar isso no capítulo “A cadela”, em que um 

empregado do Fleury relata que sumiu com Ana e seu marido, como o chefe havia mandado, 

mas que não sabia o que fazer com a cadela deles. O personagem se questiona como seria 

possível dois terroristas cuidarem de uma cadela. Apesar de apenas cumprir ordens 

superiores, há uma possível reflexão, um questionamento pertinente, sobre a estrutura do 

sistema para o qual ele trabalha sem tomar conhecimento dos motivos de todos os 

desaparecimentos e assassinatos, de toda a crueldade que comete:  

 

 

o pior foi ontem, quando eu falei em sacrificar a cadela, levei o maior 
esporro, me chamou de desumano, de covarde, que quem maltrata cachorro é 

covarde, quase falei pra ele: e quem mata esses estudantes coitados, que têm 

pai e mãe, que já estão presos, e ainda esquarteja, some com os pedaços, não 

deixa nada, é o quê? [...] (KUCINSKI, 2014, pp. 64-65) 
 

 

 Por fim, o penúltimo capítulo de K. – Relato de uma busca, intitulado “Mensagem ao 

companheiro Klemente”, põe em questão a violência de um sistema opaco, observada também 

na obra de Kafka, porém com um novo ponto de vista. Nesse capítulo em primeira pessoa, 

Rodriguez narra a alienação e a irracionalidade dos atos dos próprios companheiros militantes 

de esquerda.  

 

 
Está mais do que na hora de reavaliar tudo. O Velho não dizia sempre que 

não basta saber quem é o inimigo, é preciso saber também qual é o objetivo? 

[...] 
[...] Tínhamos que ter analisado; feito a autocrítica, reconhecido que 

estávamos isolados. Talvez ainda desse para preservar muitas vidas. Em vez 

disso, decidimos lutar até o fim, mesmo que não desse em nada. Ali 
começou a insanidade. [...] No fundo, entramos no jogo da ditadura de nos 

liquidar a todos. [...]  (KUCINSKI, 2014, pp. 176, 177-178) 

 

 

 A profunda reflexão de Rodriguez acaba por mostrar ao leitor que, numa inversão de 

papéis, os militantes esquerdistas acabaram sendo consumidos e se reapropriaram dos 

métodos arbitrários do sistema ditatorial, fazendo lembrar também os métodos utilizados em 

O processo para julgar Josef K.:  
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Foi você o principal participante da reunião que decidiu pelo justiçamento do 

Márcio por suspeita de que ele era o traidor. [...] Foi executado para dar um 

recado, quem vacilar vai ser julgado como traidor. Ele não havia cometido 
crime algum. [...] Condenaram pela sua intenção de sair. [...] (KUCINSKI, 

2014, p. 179) 

 

 

 Carone (2005) afirma que uma das possíveis interpretações do livro O processo seria 

uma “profecia do terror nazista, em que a detenção imotivada, os comandos de espancamento, 

as decisões incontrastáveis das esferas de poder e o assassínio brutal faziam parte do 

cotidiano” (CARONE, 2005, p. 263). Diferentemente, o livro de Kucinski não é profecia, nem 

testemunho do que se passou. Mas essas marcas cruéis do período em que Kafka escreveu seu 

livro também se fazem presentes em K. – Relato de uma busca. Subjugados por algo que lhes 

escapa, os dois K. vivenciam experiências desumanas num mundo de burocratização e 

irrealidade.  

 

5.3 As cegueiras de K.  

 

De acordo com Schiffner (2015), a narrativa de Kucinski acontece na sobreposição de 

dois tempos: “1) o da ação ocorrendo com o casal e 2) o da narração. Eles coexistem devido à 

falta de uma resposta para os dilemas do passado, a qual é almejada por quem narra.” 

(SHCNIFFER, 2015 p. 08). 

No momento do tempo da narração, K. se vê em meio a uma crise que entrelaça dois 

campos importantes de sua vida: o pessoal e o intelectual. A tensão inicial do livro é causada 

pela angústia do pai que não tem notícias da filha há dias. Ao mesmo tempo, o narrador 

intercala essa angústia paternal com o início de um exame de consciência do personagem K. É 

possível que seu papel como intelectual, sua dedicação ao iídiche, o tenham impedido de 

sentir as mudanças políticas no Brasil e, consequentemente, de notar o envolvimento da 

própria filha com a oposição ao regime militar:  

 
 

 [...] E como não perceber o tumulto dos novos tempos, ele, escolado em 

política? Quem sabe teria sido diferente se, em vez dos amigos escritores do 
iídiche, essa língua morta que só poucos velhos ainda falam, prestasse mais 

atenção ao que acontecia no país naquele momento? Quem sabe? Que 

importa o iídiche? Nada. Uma língua-cadáver, isso sim, que eles pranteavam 

nessas reuniões semanais, em vez de cuidar dos vivos. (KUCINSKI, 2014, 
pp. 13-14) 

 

 

O pai começa a tentar buscar as primeiras informações sobre o desaparecimento da 
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filha e, desde o início da saga, a espera por notícias fidedignas sobre Ana é em vão. O 

personagem se lembra de ligar para o número de telefone que ela havia dado apenas para 

urgências, mas ninguém atende. Ele vai à universidade e as amigas da filha também não 

sabem nada do paradeiro dela. Em seguida, ele vai a uma casa cujo endereço a filha havia 

dado para que ele pudesse procurá-la, caso ela não atendesse ao telefone para urgências. Mas, 

para a tristeza do personagem, ninguém atende a campainha.  

Sem resultados, o narrador começa a desconfiar do número de telefone dado pela filha 

apenas para emergências e do endereço da casa para procurá-la também apenas em 

emergências: “Um absurdo ele não ter questionado isso de só visitar se for grave, de só 

telefonar se for urgente. Onde ele estava com a cabeça, meu Deus?” (KUCINSKI, 2014, p. 

16).  

Vendo-se completamente perdido e descontrolado, K. se lembra dos últimos encontros 

com a filha e de seu comportamento estranho. A dedicação ao iídiche e à literatura o 

impediram de notar a mudança nas atitudes de Ana:  

 
 

K. rememorou cenas recentes, o nervosismo da filha, suas evasivas, isso de 

chegar correndo e sair correndo, do endereço só em último caso e com a 

recomendação de não passá-lo a ninguém. Atarantado, deu-se conta da 
enormidade do autoengano em que vivera, ludibriado pela própria filha, 

talvez metida em aventuras perigosíssimas sem ele desconfiar, distraído que 

fora pela devoção ao iídiche, pelo encanto fácil das sessões literárias. 
(KUCINSKI, 2014, p. 17) 

 

 

Um aspecto da vida de Ana que K. só foi descobrir após sua morte foi o casamento. 

Ana casou-se escondido com um companheiro que pertencia à cúpula da luta clandestina. O 

casamento é, portanto, um duplo: Ana casou-se com o amante e, ao mesmo tempo, com a 

política. A postura intelectual assumida por K. a vida inteira o impediu de enxergar o óbvio: 

sua filha também se interessava por política. “Surpreendera-o a revelação de sua militância 

política, embora fosse tradição de família; sempre a vira como a filhinha sensível que lia 

poemas, que gostava muito de cinema e pouco de política.” (KUCINSKI, 2014, p.44). E o que 

era pior, a família do genro de Ana sabia do casamento clandestino, mas ela não confiou este 

segredo para a própria família. E isto fez K. pensar novamente em sua exagerada dedicação à 

língua iídiche e à literatura:  

 

 
A filha confiara na outra família, não nele. Para a outra família o casamento 

não fora secreto, apenas discreto. Havia nisso um significado maior, teria ela 

sinalizado uma troca de famílias? Esse pensamento o machucava. Teria sido 
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uma resposta ao seu segundo casamento com aquela alemã que a filha 

detestava? Ou à sua devoção tão intensa à língua iídiche? Uma língua que 

nem ela nem os irmãos sabiam falar, aliás, por culpa dele, que não se 
preocupou em os ensinar. Essa hipótese somava mais culpas à sua culpa. 

(KUCINSKI, 2014, p. 45).  

 

 

Essa autocrítica do personagem mobiliza o aspecto paternal e o intelectual. Como pai, 

apesar de ter Ana como filha preferida, K. desconhece grande parte de sua vida. Dedica-se 

demasiadamente à literatura em língua iídiche. A fluidez das relações acaba fazendo com que 

cada indivíduo priorize suas particularidades e pouco se interesse pelo outro. K. estabelece 

uma conexão com Ana em que, ao mesmo tempo em que ele quer apertar os laços, fazendo 

questão de alguns ritos familiares como telefonar uma vez por dia e o almoço aos domingos, 

ele demonstra desinteresse e desconhecimento pela vida da filha, pois também precisa cuidar 

de suas outras conexões, como os amigos escritores do iídiche.  

Bauman faz uma interessante distinção entre parentesco e afinidade em seu livro Amor 

líquido (2004). Para ele, o parentesco é um laço incondicional, irrevogável e indissolúvel. Ao 

contrário disso, a afinidade seria eletiva. Sendo assim, nesse mundo de relações frágeis, o 

ideal para um sujeito da modernidade líquida seria “que o parentesco fosse precedido da 

escolha, mas que a consequência desta fosse exatamente aquilo que o parentesco já é: 

indiscutivelmente sólido, confiável, duradouro, indissolúvel” (BAUMAN, 2004, p. 45). 

Então, K. e Ana estavam, obviamente, em uma relação de parentesco (pai e filha). Porém, o 

que K. não havia conseguido perceber até o momento do desaparecimento da filha era que 

não havia afinidade entre eles, apesar de ela ser a filha preferida. Essa ausência de afinidade 

justifica o desconhecimento do pai, devido a sua própria falta de interesse, sobre os assuntos 

de Ana e o fato de ela não ter confiado nele para contar acontecimentos importantes de sua 

vida. 

O personagem se vê na necessidade de confrontar-se consigo mesmo. Temos a vida 

desse pai repassada nas páginas do romance. Ele cria hipóteses, assume seus erros, não 

consegue suportar a carga de culpa que possa vir a ter no desaparecimento da filha.  

Esses laços frouxos que vão sendo construídos têm consequências graves no campo 

político. Todos querem evitar a fixidez de qualquer ideologia coletiva, principalmente quando 

se fala de ditadura militar. As escolhas individuais se sobrepõem às tentativas de 

envolvimento com o coletivo. O pai da moça desaparecida se vê só no meio de tantos 

“outros”.  Ele aborda todos esses “outros” que estão ao seu alcance para ir atrás de qualquer 

fio de esperança. Mas ninguém sabe de nada. Ou então, é arriscado demais envolver-se na 
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busca de uma desaparecida política em tempos de ditadura. Então, apesar de “outros” 

parecerem se compadecer com sua dor, ele não consegue nada verdadeiramente útil para sua 

busca:  

 

 

A todos contava a história da filha. [...] A maioria ouvia até o fim em 
silêncio, depois davam-lhe eventualmente um tapinha nas costas encurvadas 

e diziam: eu sinto muito. Alguns poucos o interrompiam já no início, 

alegando hora marcada no médico, ou um pretexto parecido – como se ouvir 
já os colocasse em perigo. (KUCINSKI, 2014, p. 20) 

 

 

Uma oposição feita à alienação política de K. está na construção de outro personagem, 

já mencionado anteriormente, que roubava livros de sebos e livrarias de São Paulo. Dedicava-

se inteiramente à preparação revolucionária e à expropriação dos livros. Levava qualquer tipo 

de livro, mas preferia os clássicos do marxismo. E é esta ideologia marxista que imprime um 

caráter transgressor aos furtos de livros:  

 
 

Podia pagar pelos livros, mas os roubava por princípio. Expropriava-os em 

nome da revolução socialista, dizia aos poucos cúmplices de seu segredo. 
Era como se já praticasse a subversão pregada pelo livro; cada expropriação, 

um ato de sabotagem do mercado que fazia das ideias objeto de lucro. [...] 

Considerava educativo e estimulante o estado de contravenção permanente. 

(KUCINSKI, 2014, p. 52).  
 

 

No âmbito da literatura, as atitudes desse personagem não nomeado entram em 

oposição com as de K., já que, enquanto o personagem via na expropriação de livros um ato 

de rebeldia, K. refugiava-se na literatura e alienava-se do mundo ao seu redor. Enquanto o 

expropriador assinava seu nome em todos os livros para que estes fossem os únicos vestígios 

de sua vocação revolucionária, K. encontrava-se com seu grupo de outros escritores de uma 

língua morta toda semana em longas reuniões para discutir alguns autores. 

Essa língua morta, “língua-cadáver”, representa o elemento que se espelha e se opõe à 

própria Ana. Mais adiante no romance, em uma viagem a Nova York, K. se encontra com 

Irineu Blaumstein, que também domina o iídiche e “diz conhecê-lo de seus contos e poemas, 

publicados nos jornais de Nova York” (KUCINSKI, 2014, p. 57). Ele se espanta quando 

começa a refletir sobre o iídiche e nota o quão repentinamente o idioma desapareceu. Ambos 

desapareceram de repente. E mais uma vez, K. emprega um tom de culpa ao ver que se 

dedicou demais ao seu papel como intelectual:  
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Como pode uma língua desaparecer tão repentinamente? Os alemães 

mataram os que liam e Stálin matou os que escreviam, ele repete para si 

mesmo o que não se cansava de dizer em suas palestras. Ah, se não pensasse 
o tempo todo na língua iídiche, na literatura, se tivesse dado mais atenção à 

filha, a seus filhos... (KUCINSKI, 2014, p. 56)  

 

 

A angústia do desaparecimento repentino vai cedendo lugar ao cansaço. Mesmo assim, 

K. ainda quer saber o que aconteceu de fato. “O pai que procura a filha desaparecida nunca 

desiste. [...] Agora quer saber como aconteceu. Onde? Quando exatamente? Precisa saber para 

medir sua própria culpa. (KUCINSKI, 2014, p.90).  

De acordo com Bauman (2004), todos precisam achar uma lógica que, de alguma 

forma, explique a morte para que se possa chegar num estágio de conforto espiritual. E é 

justamente esse estágio de conforto que o personagem tenta alcançar em vão até o fim de sua 

busca:  

 

 

Evidentemente, todos nós tendemos a nos esforçar muito para extrair alguma 
experiência desse fato (a morte); tentamos estabelecer seus antecedentes, 

apresentar o princípio infalível de um post hoc como se fosse um propter 

hoc, construir uma linhagem que “faça sentido” – e na maioria das vezes 
obtemos sucesso. Precisamos desse sucesso pelo conforto espiritual que ele 

nos traz: faz ressurgir, ainda que de forma circular, a fé na regularidade do 

mundo e na previsibilidade dos eventos, indispensável para nossa saúde 

mental. (BAUMAN, 2004, p. 18) 
 

 

 Esse desconforto dá lugar à cegueira simbólica pela qual o pai passa. Numa tríade, o 

indivíduo, seu inconsciente e o coletivo constroem a cegueira em K. O personagem não é 

capaz de enxergar as mudanças que ocorrem a sua volta. Primeiramente, por estar muito 

envolvido com o iídiche. Depois, por não aceitar a ideia das atrocidades que podem ter 

ocorrido à filha.  

 John Steiner (1985) desenvolveu a teoria dos refúgios psíquicos. Esta proposta teórica 

descreveria um paciente aprisionado em seu mundo interno, fora de contato. Seria um estado 

que surge a partir da operação de um forte sistema defensivo. Isso levaria o paciente a um 

retraimento excessivo e indiscriminado.  

 Além disso, o teórico observa que, com frequência, temos acesso a um conhecimento. 

Mas como esse conhecimento, às vezes, é desagradável e desconcertante – como as mudanças 

políticas do Brasil, ou a possibilidade de sua filha estar morta – é preferível ignorá-lo. Para 

ilustrar sua teoria, ele usa a história de Édipo. Édipo, Jocasta, Creonte e o “cego” Tirésias 

encobriam a verdade: Édipo havia matado seu pai e se casado com sua mãe, conforme 
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profetizado. Todos, porém, acabaram por conspirar, ignorando o fato. Steiner (1985) inicia 

seu texto com as palavras de Pilikian: “ [...] sinto muito dizer isso, mas ninguém compreendeu 

antes que ‘Édipo’ não é sobre a revelação da verdade, mas sobre o mascaramento da verdade 

(STEINER, 1985, p.161)”. Seria esse também o caso de K.Tanto sua vida familiar quanto 

política estão permeadas pelo “não-dito” no discurso: todo mundo sabe o que houve, mas 

conspira por não falar. Há, portanto, na literatura de Kucinski, a necessidade de mostrar essa 

cegueira, esse mascaramento da verdade.  

 Baseado em uma interpretação de Vellacott sobre Édipo, Steiner acredita que, desde o 

seu casamento, Édipo tem conhecimento sobre sua relação com Laio e Jocasta. Mas, como 

esse conhecimento é angustiante, Édipo “volta um olho cego” para isto. Assim também 

acontece com todas as informações desagradáveis do texto de Kucinski. Os personagens, 

principalmente K., como um mecanismo de defesa, “voltam um olho cego” para todas as 

verdades assustadoras da época. De acordo com Marinho: 

 
O mecanismo que Steiner descreve se caracteriza pelo cegar-se parcialmente 

para a realidade psíquica e/ou externa, permitindo que algo seja 

simultaneamente conhecido e não conhecido: Édipo sabia e não sabia, assim 
como os personagens de seu entorno, que entram em conluio inconsciente, 

de forma perversa, para evadir-se da verdade. Seria uma forma de defesa 

relacionada às perversões - reconhecemos aí o trabalho de Freud sobre o 
fetichismo, onde mostra como duas correntes de pensamento opostas podem 

coexistir – podendo levar a distorções e representações enganosas da 

realidade, caracterizando um tipo particular de organização patológica, que 

se mantém por meios perversos. Esta organização pode funcionar 
primariamente como uma defesa contra a dor psíquica de sentimentos 

depressivos e, em particular, contra a experiência de culpa. (MARINHO, 

2014, pp. 03 – 04) 
 

 

Em outro momento do livro, já desenvolvido neste trabalho anteriormente, à procura 

de fotografias, K. encontra uma caixa de fotos da filha próxima à sua enciclopédia iídiche. 

Estão aí registros das lembranças dos dois desdobramentos da vida de K.: a filha e o iídiche. 

O personagem nota o quanto desconhecia da vida dela. Ele se arrepende por nunca ter feito 

um álbum de fotografias da moça, já que sempre andou muito ocupado com a literatura 

(KUCINSKI, 2014, p. 119). A caixa de fotos da filha representava uma caixa de memórias 

não partilhadas com o pai, ou pior, representava memórias não construídas em conjunto com 

o pai. E estava justamente ao lado de um objeto que registrava a língua a que ele tanto tentava 

tornar viva a memória. Achar essa caixa de registros foi, para o personagem, perceber que ele 

não estava presente na vida da filha, a ponto de olhar para as fotos e enxergar uma 

desconhecida. Estudar o idioma foi uma forma de mantê-lo vivo, pelo menos para K. e um 
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grupo seleto de intelectuais. O trabalho de relatar a busca pela desaparecida é, para a 

construção do texto, também uma forma de manter algumas lembranças vivas, através da 

rememoração. 

Outra parte do livro em que a figura do intelectual é o centro está no capítulo 

intitulado “A reunião da congregação”. Neste capítulo, há as hipóteses de pensamentos dos 

que participaram da reunião que decidiu demitir Ana por abandono de cargo. Fica claro que 

todas as decisões tomadas ali configuram um panorama em que foi priorizada a preservação 

do Instituto de Química, mesmo que as pessoas soubessem o que realmente havia acontecido 

com a professora. Os intelectuais da universidade são coniventes com a mentira já que 

ninguém quer arriscar envolver-se num caso de desaparecimento político sob regime 

ditatorial. Todos querem se manter isentos de envolvimento para não se tornar vítimas de 

repressão. Preferem colaborar com a construção de uma cegueira coletiva. Nas palavras de 

Bordini (2007):  

 
 

A inação ante a crise parece ser hoje a pedra de toque da pós-modernidade. 

[...] Comunidade exige alguma espécie de unidade, e a ideia de todo, nestes 
dias, perdeu o vigor. Vive-se um permanente estado de crise em que as 

vontades individuais se recolhem em si mesmas, descrentes de que as 

catástrofes socioeconômicas ou naturais possam ser evitadas por um esforço 
coletivo entregue ao Estado. (BORDINI, 2007, p. 54).  

 

 

A relação do intelectual com a literatura gera um profundo sentimento de culpa e 

arrependimento durante o decorrer do enredo. E, antes da morte de K., o narrador retoma essa 

culpa causada pela dedicação à literatura e ao papel intelectual do personagem:  

 

 

No Brasil ligara-se ao mesmo partido sionista de esquerda que ajudara a 
fundar na Polônia – motivo de suas duas prisões na juventude – mas 

ocupava-se quase que só das atividades culturais, do cultivo da língua 

iídiche. Tudo o que fizera nesses cinquenta anos não passou de um 

autoengano, assim ele agora avaliava. Seus livros, suas novelas, seus contos, 
seu fascínio por esse fim de mundo que acabou por engolir sua filha. 

(KUCINSKI, 2014, p. 172) 

 
 

 A culpa e a angústia que perpassam todo o livro são consequências de uma espécie de 

desconfiança interna do próprio personagem. K. rememora as situações em que, por alguma 

razão, cometeu alguma falta em relação à filha e cria hipóteses para pensar se a realidade seria 

diferente se ele tivesse agido de outra forma. O pai que perde a filha se sente indigno da 

própria vida. O livro é a expressão da angústia e do medo diante dessa falta. “A angústia, na 
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sua face de culpa, [...] é simbólica por excelência” (LEITE, 1998, p.108).  

 

5.4 Nas plagas de K. 

 

Em análise anterior, constatou-se que o personagem K. mostrou-se alienado da vida 

política no Brasil, por conta de sua dedicação exagerada ao iídiche e da não aceitação das 

possíveis atrocidades cometidas com sua filha. Mas não são apenas cegueiras que marcam o 

livro. Há também a passagem da postura alienada de K. para um novo olhar estrangeiro sobre 

o regime ditatorial no país.  

No passado, era muito comum que viajantes viessem às Américas por conta da 

imagem construída de paraíso e de exotismo. A paisagem tropical, o bom clima e a natureza 

atraíam estrangeiros que relatavam suas experiências no país através de diversos livros.  

De acordo com Rouanet, “A América dos viajantes não existe pelo que ela é, mas 

sim pelo que não é. Em outras palavras: ela não é Europa.” (ROUANET, 1991, p. 70). Ao 

falar isso, Rouanet explica que qualquer relato de costumes de um povo é, obrigatoriamente, 

uma comparação.  

O livro K.- Relato de uma busca é o relato de um viajante, K., protagonista que dá 

unidade à narrativa, resistente judeu polonês, que veio para o Brasil fugido durante a Segunda 

Guerra Mundial.  

 

 
K. tinha trinta anos quando foi arrastado pelas ruas de Wloclawek, acusado 

de subversão pela polícia polaca. Por isso, emigrou às pressas, deixando 

mulher e filho, que só se juntariam a ele no Brasil um ano depois. Foi solto 

na condição de emigrar, além da propina coletada pelos amigos de 
militância. (KUCINSKI, 2014, p. 37) 

 

 

K. não veio ao Brasil pelo paraíso nem pela imagem exótica construída pelos 

europeus. A América, para K., não existia pelo que ela era, mas pelo que não era, não era a 

Europa que travava uma guerra em perseguição aos judeus. A América, pela afirmação da 

identidade através da negação, era um lugar de paz, de liberdade, de esperança, de uma nova 

vida.  

Porém, a terra que funcionou como refúgio para o personagem e sua esposa, no 

momento da narrativa, se transforma num “sorvedouro de pessoas” (KUCINSKI, 2014, p. 13) 

que desaparece com sua própria filha. Falando sobre os possíveis sentidos do verso “O Brasil 

não é longe daqui”, oriundo de uma propaganda imigratória, Süssekind (1990) nos leva a 
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pensar que uma das possibilidades de interpretação tomaria o país de forma real, revestida 

com inesperado humor negro. Essa visão pode ser observada também na trajetória de K.: “A 

distância entre o Brasil como era e a utopia imaginada parece agora impossível de ultrapassar. 

Assim como o convite para uma visão do paraíso converte-se em pouco tempo numa 

temporada no inferno.” (SÜSSEKIND, 1990, p. 23).  

Depois da tomada de consciência de que sua alienação era fruto de um desejo de não 

querer enxergar o que estava tão próximo, o que era óbvio, em troca de estudos exaustivos 

sobre a literatura iídiche, o relato que narra a busca do estrangeiro apresenta o Brasil da época 

do regime ditatorial através de certa distância, de certo deslocamento. Tendo em vista que os 

brasileiros transformaram o período num mal de Alzheimer nacional, o estrangeiro verá com 

outros olhos os meandros do sistema repressivo, vai-nos “ensinar a ver” (SÜSSEKIND, 1990, 

p. 39). 

O início do livro insere o leitor no momento em que o personagem começa a 

desconfiar do desaparecimento da filha. Naquela mesma noite, o personagem sonha com um 

momento vivido na Polônia.  

 

 
Naquela noite sonhou ele menino, os cossacos invadindo a sapataria do pai 

para que lhes costurasse as polainas das botinas. Despertou cedo, 

sobressaltado. Os cossacos, lembrou-se, haviam chegado justo no Tisha 

Beav, o dia de todas as desgraças do povo judeu, o dia da destruição do 
primeiro templo e do segundo, e também o da expulsão da Espanha. 

(KUCINSKI, 2014, p. 14)  

 
 

Por associação, parece que o sonho anuncia um mal presságio, retomando as desgraças 

presenciadas por ele, quando pequeno: “Sem saber o que temer, mas já temendo [...]” 

(KUCINSKI, 2014, p. 15), “Pressentiu o pior.” (KUCINSKI, 2014, p. 17). Também por 

associação, o personagem começava a agir como na época da guerra na Polônia: “Sem 

perceber, K. retomava hábitos adormecidos da juventude conspiratória na Polônia.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 18), “K. passou a contabilizar a duração da ausência da filha, outro 

preceito dos tempos da juventude.” (KUCINSKI, 2014, p. 19). 

Há também outra associação, em outro momento do livro, mas desta vez não é em 

sonho. Um general ia recebê-lo no Clube Militar a pedido de um dirigente da comunidade 

judaica. Lembrou-se de quando buscava pistas da irmã desaparecida durante a Segunda 

Guerra Mundial. A semelhança entre passado e presente, a associação de lembranças, mais 

uma vez, anuncia o presságio de que situação semelhante com o que já havia vivido estava 

prestes a acontecer novamente.  
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A imagem repentina de Guita puxou a do delegado que o expulsara do topo 
da escadaria de Varsóvia aos gritos de que sua irmã nunca fora presa, de que 

teria fugido para Berlim, isso sim, com algum amante.  

Ainda pensava em Guita quando chegou ao general, que o recebeu de maus 

modos. Mandou-o sentar com rispidez. Reclamou que ele estava espalhando 
na comunidade judaica acusações pesadas e sem fundamento contra os 

militares. E se sua filha fugiu com algum amante para Buenos Aires? O 

senhor já pensou nisso? (KUCINSKI, 2014, p. 37)  
 

 

 A primeira diferença entre sua experiência vivida na Polônia e o início de sua saga por 

pistas da filha no Brasil fica marcada quando ele faz sua primeira visita ao IML:  

 

 

[...] Para dizer a verdade, deve fazer mais de ano que não chega aqui um 
corpo não identificado de mulher branca. K. saiu do IML aliviado; mantinha-

se a esperança de encontrá-la viva. Mas as fotografias do álbum dos 

indigentes e desconhecidos o deprimiram. Nem na guerra na época da guerra 

da Polônia deparara com rostos tão maltratados e olhos tão arregalados de 
pavor. (KUCINSKI, 2014, p. 19)  

 

 

 Mais adiante, o narrador evidencia outra diferença da experiência autoritária na 

Europa com o que K. estava vivendo durante a ditadura brasileira, sem notícias e informações 

do desaparecimento da moça. “[...] na Polônia, embora a repressão fosse dura, quando 

prendiam, registravam, avisavam à família. Depois tinha julgamento. Havia acusação e 

defesa, visitas à prisão. Lá não sumiam com os presos.” (KUCINSKI, 2014, p. 145). 

Outro momento de diferença importante é quando o personagem vai a uma reunião de 

familiares de desaparecidos políticos e se depara com inúmeros relatos de pessoas que 

desapareciam sem deixar vestígios. Na passagem, é como se K. achasse que a repressão 

brasileira fosse mais cruel e covarde do que o que aconteceu no nazismo por conta do sumiço 

dos registros e do silêncio mantido pelos militares.  

 
 

K. tudo ouvia, espantado. Até os nazistas que reduziam suas vítimas a cinzas 

registravam os mortos. Cada um tinha um número, tatuado no braço. A cada 

morte, davam baixa num livro. É verdade que nos primeiros dias de invasão 
houve chacinas e depois também. Enfileiravam todos os judeus de uma 

aldeia ao lado de uma vala, fuzilavam, jogavam cal em cima, depois terra e 

pronto. Mas os goim de cada lugar sabiam que os seus judeus estavam 
enterrados naquele buraco, sabiam quantos eram e quem era cada um. Não 

havia a agonia da incerteza; eram execuções em massa, não era um 

sumidouro de pessoas. (KUCINSKI, 2014, p. 23).  
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Algo similar é relatado no momento em que K. tenta pôr uma lápide para a filha. 

Tendo completado um ano do desaparecimento de Ana, K. tenta convencer um rabino a 

colocar uma “matzeivá” (lápide colocada no túmulo, em geral um ano após o sepultamento) 

ao lado da sepultura de sua ex-mulher. O rabino não concorda, já que não se coloca lápide 

sem corpo. Antes desse episódio, o narrador comenta que o secretário da Sociedade do 

Cemitério já o havia alertado sobre isso. Para tentar argumentar, K. retoma novamente a 

comparação com o Holocausto.  

 

 
[...] Ele retrucara ao Avrum, o secretário da Sociedade, que na entrada do 

cemitério do Butantã há uma grande lápide em memória dos mortos do 

holocausto, e debaixo dela não há nenhum corpo. Avrum o admoestara por 

comparar o que aconteceu com sua filha ao Holocausto, nada se compara ao 
Holocausto, disse; chegou a se levantar, tão aborrecido ficou. O Holocausto 

é um mal único, o mal absoluto. Com isso K. concordou, mas retrucou que 

para ele a tragédia da filha era com tinuação do Holocausto. [...] 
(KUCINSKI, 2014, p. 79) 

 

 

No capítulo intitulado “Os informantes”, o narrador rememora os primeiros momentos 

do personagem, quando chegou fugido ao Brasil e recebeu um aviso dos amigos para tomar 

cuidado com os informantes. No tempo em que K. vive sua saga em busca de Ana, ele se 

depara novamente com as pessoas comuns que estão ao redor dele e que, surpreendentemente, 

são também informantes. Além disso, há uma crítica ao governo brasileiro, de modo geral, e o 

uso dos informantes para descobrir informações sigilosas e, com elas, cometer crueldades, 

como foi o caso de Olga Prestes.  

 

 

Se o Caio e o Amadeu são informantes, espias devem estar em toda a parte, 
raciocinou K., perplexo. É verdade que quando chegou ao Brasil em 1935, 

fugido da polícia polaca, os patrícios o alertaram contra os espias de Getúlio, 

zei zainem umetum, eles estão em toda a parte, advertiram em iídiche. Mas 
isso foi na época do fascismo. E eis os espias de novo em toda a parte.  

Ou sempre estiveram? Começa a achar que sempre estiveram; o Governo 

podia usar ou não as informações, mas os informantes nunca pararam de 

informar. Se fosse um Governo maligno, como o de Getúlio, usava; se fosse 
benigno, usava menos. Pois o Getúlio não descobriu o esconderijo da Olga e 

de tantos outros através dos informantes? O que ele fez com a Olga foi 

repugnante. (KUCINSKI, 2014, p. 31)  
 

 

Quando K. vai a Nova York em busca de notícias, o personagem repara na quantidade 

de imigrantes que frequenta uma lanchonete: “A América dos imigrantes europeus está nessa 

lanchonete” (KUCINSKI, 2014, p. 55). Aproveitando-se do momento distanciado do Brasil, 
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arrepende-se por não ter fugido para a América do Norte: “E imaginar que ele poderia ter sido 

um desses imigrantes, mas foi dar no Brasil. Quem sabe, se tivesse vindo para a América do 

Norte, como o primo Simon, em vez da América do Sul, a tragédia não teria acontecido.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 55). 

Como já mencionado anteriormente, ao fim do livro, K. vai ao quartel para visitar 

presos políticos para contar sobre sua vida e a saga em busca da filha desaparecida e tentar 

descobrir de algum deles o que aconteceu com a moça. Ele conhecia aquele lugar há mais de 

cinquenta anos, época em que chegou ao Brasil. Encantou-se com o lugar, vendia seus 

tecidos, adorava ouvir histórias da freguesia. No momento da narrativa, K. não precisava mais 

ir ao quartel vender seus produtos, os fregueses iam à loja. “Comparavam o K. de antes do 

sumiço da filha com o K. de depois e se condoíam. Antes, K. queria ouvir suas histórias. 

Agora eram eles que tinham que ouvir seu lamento.” (KUCINSKI, 2014, p. 171). 

Em meio a soluços, o personagem cai e há a sugestão de seu fim. O romance lida, 

portanto, com dois finais: o de Ana e o de K. O de Ana é ponto central do enredo. Toda a 

construção literária dos pseudo-relatos se dá por conta do desaparecimento da personagem 

seguido da aceitação da ideia de sua morte. O de K. representa o fim da busca, o que resta ao 

leitor é satisfazer-se agora apenas com o que foi contado, com a experiência que se pode 

retirar dos acontecimentos. Aprender com a experiência relatada por K. não para evitar a 

morte, pois, de acordo com Bauman (2004): 

 

 
O amor e a morte não têm história própria. São eventos que ocorrem no 

tempo humano – eventos distintos, não conectados (muito menos de modo 

causal) com eventos “similares” [...]. E não se pode aprender a arte ilusória – 

inexistente, embora ardentemente desejada – de evitar suas garras e ficar 

fora de seu caminho. (BAUMAN, 2004, p. 17)  

 

 

mas para que fique para os brasileiros a experiência da ditadura, para que seja escrita uma 

memória por cima da rasura do período ditatorial.  

O suposto fim de K. concede autoridade final ao seu relato de judeu que encontrou no 

Brasil a esperança de uma vida nova fugido da Polônia e o sorvedouro que desapareceu com 

sua filha nas teias de um sistema repressivo cruel. Nas palavras de Benjamin:  

 

 
Ora, é no moribundo que não apenas o saber e a sabedoria do homem, mas 

sobretudo sua vida vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – 

assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Assim como no 
interior do agonizante desfilam inúmeras imagens – visões de si mesmo, nas 
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quais ele havia se encontrado sem dar-se conta disso –, o inesquecível aflora 

de repente também em suas expressões e olhares, conferindo a tudo o que 

lhe dizia respeito aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo possui, ao 
morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa está essa 

autoridade. (BENJAMIN, 2012, p. 224) 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 No dia 20 de fevereiro de 2018, a Câmara dos deputados aprovou o decreto do 

presidente Michel Temer autorizando a intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro. Nos 

últimos minutos dessa terça atípica, o Senado finalizou o processo aprovando o mesmo 

decreto. Com isso, a segurança pública do Rio sai da esfera estadual e vai para a federal, com 

comando militar, previsto até 31 de dezembro de 2018. O interventor, o General do Exército 

Walter Braga Netto, passa a ter total poder para gerir a segurança pública fluminense, 

controlando a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros e a administração penitenciária. 

Acompanhando os comentários da população gerados a partir desse decreto, pode-se perceber 

o medo das pessoas de pensar em soldados saindo com um fuzil no meio das ruas e 

barbarizando os cidadãos. É bem possível que esse medo seja fruto de polêmicas comparações 

feitas com as ações do regime militar, instaurado no Brasil em 1964. Prova disso é que, de 

acordo com o jornal El País, algumas horas depois que Michel Temer assinou o decreto da 

intervenção, o termo AI-5 apareceu entre as principais buscas do Google.  

 Esse é o panorama atual do Estado em que vivemos. O fantasma da ditadura militar 

ainda nos acompanha diariamente. Enquanto comissões da verdade foram criadas em muitos 

países – para resolver seus conflitos internos; fazer com que os fatos ocorridos em meio às 

ditaduras fossem conhecidos por suas populações; criar políticas de reparação – a situação da 

ditadura militar brasileira ainda requer resistência, estudo e memória, para que se possa, de 

fato, aprender com o que foi vivido. E é por esse motivo que livros que tratam do tema, como 

é o caso de K., alcançam um público expressivo e rendem discussões sobre um assunto que se 

impõe ainda hoje. É preciso falar sobre aquilo que por muito tempo se tentou silenciar e 

esconder. Portanto, o ponto principal que quis investigar neste estudo foi: como o escritor 

contemporâneo e ex-jornalista Bernardo Kucinski trata esse trauma nacional e suas 

consequências, ainda atuais, apontando para a sem-razão de um regime absurdo e desumano e 

inserindo o leitor na dor de uma esfera familiar.  

Para uma análise interpretativa de K.- Relato de uma busca, interessada nas relações 

humanas e históricas, a técnica da fragmentação e a multiplicidade de relatos foram pontos 

importantes discutidos neste trabalho. Com argúcia e sem sentimentalismo vulgar, o enredo 

da obra de Kucinski apresenta como contexto a ditadura militar no Brasil. Empenhando todas 

as suas energias na busca pela filha desaparecida, o personagem principal, K., representa a dor 

dos sobreviventes que, de certa forma, tiveram suas vidas voltadas a lidar com a culpa de não 
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terem sido capazes de mudar o destino dos que morreram por lutarem por seus ideais numa 

guerra suja, num sorvedouro de pessoas.  

  Não é somente o desaparecimento da moça que está em questão. 

 O livro é um relato de muitas buscas porque trata de muitos desaparecimentos: o da 

filha de K., o das informações oficiais sobre o que foi feito com ela e com tantas outras 

pessoas que sumiram na mesma época, o da responsabilização dos autores das violências 

cometidas em órgãos militares, e o da justiça desse trauma coletivo. O romance analisado é a 

expressão de um sofrimento irremediável, fruto de um período da história que chega até nós 

através de estilhaços do passado.  

 A primeira parte do livro Literatura e poder se inicia com o texto “A literatura tem 

poder?”, de Helena (2006), que, de modo sucinto, nos mostra o poder que emana da literatura 

em fazer com que se veja o invisível e perceba o ser do outro:  

 

 

A literatura atesta que, capazes de pensar a existência do que parece não 
existir, somos também capazes de perceber a existência de qualquer ser (um 

homem, um morcego, um chimpanzé, ou uma ostra) que participe conosco 

do substrato da experiência de vida. (HELENA, 2006, p.10) 

 
 

 Frente ao que foi dito, os capítulos curtos de K. – Relato de uma busca que apresentam 

um pedaço da história, da cultura e da vida política brasileira ajudam a formar o puzzle dessas 

irremediáveis buscas. Quando associados, não dão conta de apresentar a totalidade do horror 

vivido na época, mas contribuem para que o leitor possa, nos dias atuais, perceber o caos e as 

marcas de um período tão doloroso no Brasil, que não se pode admitir ser esquecido. 

Juntando as pequenas pistas em cada relato, deixando-se impregnar pelo discurso do outro, 

que põe em questão os fatos oficiais da história, buscou-se neste trabalho encontrar no livro 

mais indagações acerca do silêncio imposto pela repressão do regime militar.   

 Assim, a primeira parte do trabalho buscou identificar elementos textuais que 

colaboraram para a constituição de um texto em estilhaços. Para isso, fez-se uso do debate que 

põe em comparação os discursos histórico e literário – este último constituído das ruínas de 

outras versões de quem vivenciou a época na posição dos que foram vencidos. O resultado 

não é uma nova versão da história, uma vez que o material narrado não é de ordem 

documental. O que se percebe, na verdade, é a possibilidade de fazer chegar aos ouvidos dos 

sobreviventes e dos herdeiros da dor os relatos dos que foram silenciados. Através da 

fragmentação, o livro aponta para uma leitura que não busca a totalidade, mas uma 

abordagem plural do período militar.  
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Não há possibilidade de narrar o que houve, nem de viver o narrado, mas a aparente 

ausência de elo entre algumas partes do livro e a incompletude – consequências de um texto 

fragmentado – faz com que o silêncio angustiante de um país que desapareceu com a filha de 

K. toque na sensibilidade dos leitores, que sentem que as cicatrizes também são suas.  

 Uma mescla variada de vozes e gêneros textuais tenta se fazer ouvir em meio aos 

“fatos” dados como oficiais pela história dos vencedores. Os diversos focalizadores textuais 

compõem uma obra em que o fragmento é a unidade, mostrando assim que nem sempre 

membros da esquerda estavam organizados e concordavam com todas as atitudes tomadas 

pelos outros companheiros sem fazer crítica, e que nem mesmo os membros da direita que 

estavam diretamente ligados à repressão entendiam o motivo de todas as ordens recebidas.  

 Percebeu-se também que a prática da tortura colabora para o estilhaçamento da 

continuidade da narrativa. A fragmentação não se dá apenas no nível estrutural do texto, mas 

também no conteúdo. A tortura foi uma prática usada para obter informações e governar 

através do medo. Trata-se de causar intencionalmente nos interrogados dores ou sofrimentos 

graves, físicos ou mentais. No livro, não há descrição de sessões de tortura, mas há a 

exploração das consequências trazidas pela tortura física e psicológica nos personagens. O 

grau intolerável de violência física é capaz de esvaziar a subjetividade das pessoas, a ponto de 

elas serem capazes de modificarem suas ideologias e traírem seus ideais e seu companheiros 

de luta. Mas a violência física não é a única responsável pelo sofrimento. Analisou-se também 

o modo como alguns personagens reagiram à tortura psicológica exercida pelas altas esferas 

do poder. Exemplo maior dessa tortura psicológica é a busca incansável do personagem 

principal que vai atrás de todas as pistas, falsas ou verdadeiras, e acredita, até o fim, que vai 

descobrir o que realmente houve com sua filha.  

 Vale ressaltar que, apesar de falar sobre tortura, e haver indícios reais de que Ana 

Rosa Kucinski foi levada para a casa da morte em Petrópolis e provavelmente esquartejada, o 

tecido narrativo deixa a moça escapar das sessões de tortura em troca de um auto-

envenenamento. Sendo assim, a ficção aproveita-se do estilhaçamento da história para salvar 

o corpo e a mente da desaparecida, dando-lhe uma possibilidade de morte heroica, de 

libertação, através de um justiçamento sobre a verdade omitida.  

 Com isso, chega-se a outro momento do trabalho: a literatura é capaz de apontar e 

combater o mal de Alzheimer nacional. Observou-se que, por conta de estratégias de 

silenciamento e acobertamento, o que se sabe sobre o regime militar é selecionado e ordenado 

pelos campos político e ideológico. Além disso, as recordações dolorosas daquela época são 

inibidas inconscientemente para garantir um equilíbrio psicológico. O problema é que, quando 
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não se discute um trauma dessa importância, ele não é expurgado adequadamente. Só depois 

de passar a limpo o passado, a sociedade seria capaz de digeri-lo para seguir adiante.  

Neste sentido, a literatura que toma como objetivo tratar desse tipo de trauma cultural 

faz justiça pela lembrança daqueles que sofreram inúmeras injustiças. A importância de um 

livro como K. – Relato de uma busca se dá, principalmente, por conta da transmissão da 

memória traumática coletiva através da matéria subjetiva, que é a literatura. Sabe-se que a 

experiência do trauma do regime militar é indizível, pois guarda um conhecimento 

neutralizado pelo silêncio asfixiante – resultado do próprio trauma em si, das ações do sistema 

repressor e da sociedade que também é responsável por encobrir os crimes. Diante disso, o 

livro publicado tantos anos depois do fim do regime, ao abordar a indignação de famílias sem 

notícias de seus entes desaparecidos, estabelece uma relação importante das gerações 

subsequentes ao período militar ao próprio evento traumático, fazendo com que percebam a 

existência desses seres, dessas existências particulares, como mencionado anteriormente nas 

palavras de Helena (2006). 

Diante disso, o livro também cumpre a proposta de apontar as mentiras e os silêncios 

mantidos pelos órgãos militares e os usos e abusos da memória – este último aspecto 

desenvolvido pelos estudos de Ricoeur (2007). Sendo assim, foi possível traçar paralelos entre 

os conceitos de memória impedida, memória manipulada, memória obrigada e trechos do 

livro. A memória impedida foi percebida nas lembranças vivas que o mundo externo e o 

pessoal dos parentes da desaparecida insistiam em fazer aparecer. Tendo em vista que ela não 

foi dada como morta, essa repetição de situações absurdas constrói uma imagem 

fantasmagórica da personagem que intensifica a culpa dos sobreviventes e impede o trabalho 

de luto. A memória manipulada está presente nas inúmeras incoerências notadas nas 

tentativas de K. em obter informações verdadeiras do paradeiro da filha e, posteriormente, de 

seu corpo. Além disso, foi possível observar também este tipo de memória presente nos 

relatos do funcionário e da amante do Fleury. Nesse particular, o lado afetivo deles põe em 

questão a manipulação da memória na conduta do delegado e de suas ordens. O funcionário 

não entende como poderiam dois terroristas cuidar de uma cadela de raça. E a amante aponta 

para o ódio do personagem pelos comunistas como algo construído. Por fim, a memória 

obrigada é vista na homenagem feita aos desaparecidos pelo regime em nomes de ruas. É uma 

demanda da memória traumática a tentativa de reparação, um dever de justiça a outras 

pessoas.  

 Frente a todas essas problemáticas que suscita, o livro apresenta também recursos que 

visam despertar a curiosidade do leitor, inseri-lo em um jogo, pois o par “realidadeXficção” 
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se impõe desde o aviso em uma das páginas iniciais. Para tratar disso, foi preciso elaborar um 

panorama teórico sobre as escritas de si, desde o auge do estruturalismo, momento em que a 

vida dos autores não interessava, até os dias atuais, em que há a espetacularização e a 

sobreposição da vida dos autores em relação às suas obras. Desse modo, analisou-se a forma 

como o público-leitor de hoje deseja vampirizar a vida dos autores de seus livros e como o 

autor de K. – Relato de uma busca é sensível a essa demanda e consegue criar um pacto 

diferente com o leitor. O personagem principal é o pai da desaparecida, e não assume o foco 

narrativo em 1ª pessoa. O autor do livro, Bernardo Kucinski teve sua irmã desaparecida em 

meio à ditadura militar. Por essas razões, o livro não constitui uma autobiografia, não são 

relatadas recordações fiéis à experiência vivida da busca, o que há é um investimento 

imaginativo das possibilidades que tecem o enredo. A motivação biográfica existente e outros 

tantos elementos correspondentes ao mundo extra-linguístico, histórico, são postos lado a lado 

com invenções ficcionais que escapam de uma perspectiva absoluta da realidade.  

 Além disso, analisou-se também a trajetória que o personagem K. percorreu na 

tentativa falida de escrever sobre a busca que empregou pela filha. O personagem não foi 

capaz de fazer literatura com uma experiência de sofrimento, angústia e tragédia pessoal 

praticamente incomunicável. E esse projeto de escrita falido representa também a falência de 

qualquer possível interpretação que o leitor tenha de um livro autobiográfico.  

 Por fim, no último capítulo, buscou-se analisar como o âmbito político é capaz de 

fazer as pessoas perderem a sensibilidade pelo outro. Essa cegueira moral está presente nos 

diálogos que o livro em estudo trava com o universo kafkiano de O processo. A semelhança 

não se restringe apenas ao nome dos personagens principais: narradores iniciando as histórias 

de forma solta, que não compreendem o aparato estatal, personagens que tentam encontrar 

razões em buscas sem pistas e sem resultados, o cumprimento de ordens insensatas dos 

subordinados e a violência do sistema. Os dois personagens K. se deparam com uma 

burocracia invencível e violentamente arbitrária vivenciando experiências desumanas com 

clima de irrealidade.  

 Discutiu-se também as duas cegueiras simbólicas que permearam a trajetória do 

personagem K.: a falta de sensibilidade para com a realidade política e a vida da própria filha, 

que se envolveu com a militância e se casou sem que ele soubesse; e o fato de não  enxergar 

que a moça foi devorada pelo sistema repressivo e nunca mais haverá informações sobre ela.  

Sua dedicação excessiva aos estudos do iídiche, segundo o personagem, o impediu de 

sentir as mudanças políticas no Brasil e o envolvimento de sua filha com a oposição ao 

regime militar. O casamento desconhecido da moça representa um duplo: ela casou-se com o 
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marido e com a política. Este último aspecto o surpreende, pois tendo chegado ao Brasil como 

fugitivo judeu durante a II Guerra, sua militância política na época do desaparecimento esteve 

alienada aos assuntos que o cercavam. Como o próprio K. observa, são ruínas de um mundo 

em que o choque entre cultura e barbárie compõem a própria existência. E a sua língua-

cadáver de devoção é um elemento que se espelha e se opõe à filha, pois ambos guardados em 

sua memória afetiva tiveram o mesmo fim: o desaparecimento repentino.  

Além disso, foi observado também que, levando-se em consideração a teoria de 

Steiner (1985) sobre os refúgios psíquicos, por conta de uma defesa natural, o personagem K. 

procura mascarar a verdade, demorando a aceitar as mudanças políticas no país e a possível 

morte de sua filha por serem da ordem dos conhecimentos insuportáveis e degradantes.  

 Contudo, aos poucos, vai acontecendo a tomada de consciência do personagem em 

relação ao país ditatorial que o rodeava. Alguns hábitos naturalizados devido ao seus anos de 

exílio no Brasil vão sendo deixados de lado e K. passa a olhar para o país de uma forma mais 

crítica, estranhando-o, retomando o seu olhar de estrangeiro. Este novo olhar, ex-cêntrico, 

contribui para que o leitor também possa estranhar, possa deslocar a versão política, 

ideológica e ética que possui sobre a ditadura militar brasileira, abrindo-se para um universo 

plural e dialógico que possibilita o diálogo com os porões do regime.  

 Por todos esses fatores observados ao longo do livro, conclui-se que a obra de 

Kucinski é, na verdade, o relato de muitas buscas. Buscas estas empregadas não somente pelo 

personagem principal, como também pelos leitores, por toda a sociedade brasileira que ainda 

precisa discutir sobre esse profundo trauma.  
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